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توزیع صندوق های قابل معامله )ETF( با این هدف انجام گرفت که ســهام داران بتوانند با ریسک کمتری وارد بازار سرمایه 
شوند.باتوجه به نوســاناتی که در شــاخص کل بورس در هفته  آخر خرداد ماه به وجود آمد و باعث التهاب در بازار بورس شد و 
خبر های حاکی از سری دوم عرضه صندوق  ای تی اف در بورس, طی این گزارش تحوالت بازار سرمایه را بررسی کرده ایم؛علی 
عباسی کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار بورس در هفته  گذشته اظهار کرد: بازار بورس در هفته ای که گذشت یک 
روند منفی به مثبت را به لحاظ حجم معامالت و شاخص پشت سر گذاشت این مسئله بدین معنا است که ما در این هفته رشد 
صعودی و نزولی بازار را یک جا مشاهده کردیم.این کارشناس بازار سرمایه افزود: نکته ای که در بازار بورس این هفته حائز اهمیت 
بود این است که همانند هفته های گذشته به طور متوالی روند مثبت یا منفی را تجربه نکردیم بلکه در بعضی از روز ها بازار سبز 

پوش بود و در روز های دیگر روند رو به رشد بازار تا حدودی اُفت می کرد. دلیل این امر این است که نخست بازار دارد...
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باخدمات بانک مهر ایران محقق شده؛
بی نیازی از حضور در شعبه و 

استفاده از کارت بانکی
بانکداری الکترونیکــی و پرداخت الکترونیکي در 
ارتباطي تنگاتنگ با یکدیگر تعریف شــده و سخت 
بتوان یکي را بدون دیگري تصور کرد. شما یا پولتان را 
در حساب بانکي خود پس انداز کرده اید که سر و کارتان 
با خدمات ارائه شــده در حوزه بانکداري الکترونیکي 
اســت یا به  هر نحوي مي خواهید از پولتان اســتفاده 
کرده و آن را براي خرید کاال یــا خدماتي خرج کنید 
که در اینجا نیاز به خدمات پرداخت الکترونیکي پیدا 
مي کنید. بانک قرض الحسنه مهر ایران در هر دو حوزه 
اقدامات قابل توجهي انجام داده که در ادامه به شــما 

خواهیم گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، این بانک برای کاهش زحمت مراجعه مشتریان 
به شعب، دامنه خدمات خود را تا نخستین مرحله اي 
که فرد نیاز به مراجعه دارد گسترش داده؛ به طوري که 
حتي براي افتتاح حساب در بانک مهر ایران هم نیازي 
براي به شعبه رفتن وجود ندارد. بانک قرض الحسنه 
مهر ایران براي نخســتین بار در کشور افتتاح حساب 
را به صورت آنالین ارائه کرده و متقاضیان مي توانند با 
مراجعه به همراه بانک و وب سایت این بانک و تکمیل 
اطالعات درخواستي، حســاب بانکي خود را افتتاح 
کرده و تنها براي دریافت کارت بانکي به شعبه مراجعه 
کنند یا اینکه حتي این مرحله را نیز حذف کرده و کارت 

بانکي خود را در منزل یا محل کار خود تحویل گیرند.
بدون مراجعه به شعبه وام بگیرید

تســهیالت بانکــی از آن کارهایــی اســت که 
کاغذبازي هــا و رفت وآمدهــاي خــاص خــود را 
مي طلبد، اما بانک مهر ایران ایــن مراحل را نیز براي 
مشتریان آسان کرده است. دیگر نیازي نیست خود و 
ضامن هایتان براي دریافت وام بانکي چند بار به شعبه 
بانک مراجعه کنید. تمام کارها از طریق وب ســایت 
بانک قرض الحسنه مهر ایران قابل انجام است. هنگامي 
که با درخواست تسهیالت شما موافقت شد، تنها یک 
بار به همراه شخص یا اشخاصي که ضامن شما هستند، 
به شعبه بانک مراجعه مي کنید و با صرف مدت زمان 
اندکي، مرحله نهایي مربوط به دریافت تســهیالت 
را انجام مي دهید.برای دانســتن معدل حساب خود 
نیز تنها کافی اســت به همراه بانک و وب سایت بانک 
قرض الحسنه مهر ایران مراجعه کنید و با وارد کردن 
اطالت مورد نیاز محاسبه کنید که براي دریافت وام مد 
نظرتان، چقدر باید گردش حساب ایجاد کنید. اگر هم 
از تسهیالت قرض الحسنه این بانک استفاده کرده اید، 

خدمات اینترنت بانکش را هم جدي بگیرید. 

ماجرای تعویق عرضه صندوق قابل معامله پاالیشی
طبق اعالم وزارت اقتصاد عرضه صندوق قابل معامله شرکتهای بزرگ پاالیشی که احتماال ارزش ان 

دو برابر صندوق دارا یکم باشد، در اواسط تابستان انجام خواهد شد.
بر اساس اعالم وزیر اقتصاد عرضه صندوق ETF پاالیشی به یک تا دو ماه آینده موکول شد.

مجامع شرکت های پاالیشــی تا 31 تیرماه برگزار خواهد شد. گفتنی اســت بر اساس اعالم قبلی 
مسئوالن وزارت اقتصاد و همچنین اطالع رسانی های انجام شده از سوی این وزارت خانه قرار بود هر دو 

صندوق قابل معامله باقی مانده تا نیمهسال به عموم عرضه شوند.
در این بین سواالتی در بین کارشناسان بازار سرمایه درخصوص سود تقسیمی سال 98 شرکتهای 
بزرگ پاالیشی مطرح شده است.از سوی دیگر شریعتی، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی معتقد  است، اگر 
در صندوق دوم ETF دولتی که شامل سهام شرکت های پاالیشی و پتروشیمی و 2,5 برابر بزرگ تر از 
صندوق یکم است، شرکت های سرمایه گذاری، سبدگردان ها و صندوق ها اجازه خرید همراه با تخفیف 
را داشته باشند اما مجاز به فروش این ســهم ها در بازه زمانی مشخصی نباشند، صندوق دوم جذابیت 
باالتری خواهد داشت.همچنین کاهش فاصله عرضه از دو ماه به یک ماه و افزایش سقف خرید 2 میلیون 

تومانی برای افراد حقیقی، بر جذابیت صندوق دوم می افزاید و استقبال را رقابتی می کند.
تصور دولت این بود، صندوقی که به قیمت کسر می فروشد و با این نوع تقسیم بندی )سقف گذاری 2 
میلیون تومانی برای افراد حقیقی و حذف حقوقی ها( باعث جذابیت می شود و مردم برای خرید هجوم 
می آورند اما چنین نشد.الزم به ذکر است بر خالف پیش بینی دولت حدود 3,5 میلیون نفر در ثبت نام 
خرید صندوق دارا یکم شــرکت کردند. به این ترتیب رقمی نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان به خزانه 

دولت واریز شد که این رقم با براوردهای اولیه فاصله داشت.

معاون وزیر صنعت:
واردات خودروهای هیبریدی چقدر جدی است؟

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: واردات خودرو فعال ممنوع است و امکان 
ثبت ســفارش خودروهای خارجی وجود ندارد. طبیعتا اگر زمانی قرار باشد تجدیدنظری در واردات 

خودرو صورت بگیرد خودروهای هیبریدی و الکتریکی در اولویت بیشتری قرار دارند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است واردات 
خودروهای هیبریدی آزاد شــود؟   گفت: واردات خودرو فعال ممنوع اســت و امکان ثبت ســفارش 
خودروهای خارجی وجود ندارد. طبیعتا اگر زمانی قرار باشــد تجدیدنظری در واردات خودرو صورت 

بگیرد خودروهای هیبریدی و الکتریکی در اولویت بیشتری قرار دارند.
مهدی صادقی نیارکی افزود: اولویت دولت تامین مواد اولیه کاالهای واســطه ای، اجزا و قطعات در 
تمام بخش های صنعتی است. طبیعتا زمانی که اولویت دولت به واردات ماشین آالت، قطعات و مواد 
اولیه باشــد دیگر اولویتی به واردات کاالهای آماده اختصاص نخواهیم داد.او درباره قیمت خودرو در 
بازار آزاد نیز اظهار کرد: ما تنها درباره قیمت خودروهای رسمی اظهار نظر می کنیم. آخرین قیمتی که 
شورای رقابت اعالم کرده است متوسط قیمت خودرو در ایران خودرو 10 درصد و در سایپا نیز 23 درصد 
افزایش یافته است. خوشبختانه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد تولید خودرو مواجه 
هستیم. البته جز تولید خودرو بحث تحویل خودرو نیز مهم است. دو خودروساز نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته در تحویل خودرو هم رشد داشتند.
آیا خودروها به موقع تحویل داده می شود؟

صادقی نیارکی بیان کرد: برنامه ریزی در فروش خودروها به گونه ای خواهد بود که 60 درصد تولید 
خودروها به تعهدات باز می گردد که دیگر خودروسازان تا زمانی که تعهدات قبلی خود را عملی نکردند، 
تعهد جدیدی هم نمی پذیرند. 40 درصد هم در قالب انواع روش های فروش ) فوق العاده، تحویل تا یک 

سال، مشارکت تولید یک ساله و دو ساله براساس ضرایب تعریف شده( اختصاص پیدا می کند.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا به مردم تضمین می دهید که خودروسازان به موقع 
خودروها را به مردم تحویل خواهند داد؟ گفت: پیش فروش خودرو در کشــور مرسوم است. کمیته 
خودرو روند تولید سال های گذشته را بررسی کرده و به تولید یک میلیون دستگاه خودرو رسیده است. 
البته برنامه ما این است که امسال یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تولید کنیم. از این پیش بینی 
تولید خودرو درصدی را برای ضریب اطمینان خودروسازان نگه داشته ایم و مابقی را برای روش های 
فروش خودرو برنامه ریزی کردیم.او در ادامه بیان کرد: اجرای تمام این برنامه ها به شرطی است که ارز و 

نقدینگی کافی در نهادهای پولی و بانکی وجود داشته باشد و به بخش صنعت اختصاص پیدا کند.

وقتی بــرای یک تصمیم ســاده -یعنی افزایش 
پایه مستمری- ســه ماه وقت تلف کرده اند، چگونه 
قرار اســت تا تیرماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر، هم 
هیات امنای سازمان تصمیم بگیرد و مزایای مزدی 
بازنشســتگان را افزایش دهد و هم دولت، اعتباری 
درخور به سازمان بدهد و همسان سازی فوق الذکر 
اجرایی شود؛ آیا به راستی می شود این »وعده ها« را 

پذیرفت و روی آنها حساب باز کرد؟!
بیست و ششم خرداد بعد از حدود سه ماه انتظار، 
وزیر کار میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین 
اجتماعــی را اعالم کرد. »محمدشــریعتمداری« 
در گفتگــو  با شــبکه خبــر، درباره حقوق ســال 
99 بازنشســتگان تامین اجتماعــی گفت: احکام 
بازنشســتگان تامین اجتماعی برمبنای 26 درصد 
افزایش حداقل مزد و نیز تســری به ســایر سطوح 
برمبنای 15 درصد به اضافــه عدد ثابت حدود 164 

هزار تومان برای تیر ماه صادر می شود.
شــریعتمداری افزود: با تأمل و تدبیری که بنا به 
خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت 
گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی پس از تصمیم شورایعالی کار برای حداقل 

مزد و مزد سایر سطوح تنظیم شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه ادامه داد: در ادامه این مسیر 
با تصویب هیئت امناء تامین اجتماعی و صندوق های 
بازنشستگی برای افزایش ســایر آیتم های مزدی 
نظیر خواربار و مسکن و... تصمیمات جدیدی گرفته 
خواهد شــد. بدون توجه به مسئله همسان سازی و 
متناسب سازی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
که بطور مــوازی در دولت در حال پیگیری اســت 
متناســب با توان منابع صندوق که متعلق به خود 

بیمه گزاران عزیز است، اقدام می شود.
وی افزود: در هر صورت مصر هســتیم تا حداقل 
حقوق حداقل بگیران تامیــن اجتماعی به حداقل 
حقوق بازنشستگان کشوری و لشــکری نزدیک و 

حتی االمکان در سطوح مشابه منطبق گردد.
نکات تامل برانگیز در اظهارات وزیر!

در اظهارات وزیر کار چند نکته قابل تامل است؛ 
اول اینکــه بازهم متاســفانه همچنان کــه انتظار 
می رفت براســاس رویه عرفیِ  غلط سال های قبل، 
افزایش حداقل دســتمزد بدون کم و کاست و بدون 
توجه به مــاده 96 قانون تامیــن اجتماعی، مبنای 
افزایش حداقل مستمری بازنشستگان قرار گرفته 
اســت؛ درحالیکه هیچ محدودیتی بــرای میزان 
افزایش مســتمری بازنشســتگان کارگری وجود 
نداشــت و اتفاقاً با اســتناد به »عدالت مزدی میان 
بازنشستگان« می شــد با 40 یا 50 درصد افزایش، 
دریافتی مستمری بگیراِن حداقلِی سازمان تامین 
اجتماعی را به پایه حداقل مستمرِی بازنشستگان 
سایر صندوق ها )کشوری و لشگری( رساند، بازهم 

عدد ناچیز و ناعادالنه ی 26 درصد مبنا قرار گرفت.
اما نکته دوم در اظهارات وزیر کار، »افزایش ســایر 
آیتم های مزدی مانند بن خواربار و حق مسکن« است 
که مشخص نیســت چگونه و طبق کدام مکانیسم 
قرار است اجرایی شود؛ در حال حاضر، همه مزایای 
مزدی بازنشســتگان رویهم رفته 200 هزار تومان 
اســت. با افزایش 26 درصدی مســتمری ها، پایه 
مستمری به یک میلیون و 911 هزار تومان می رسد 
و این عدد بــه اضافه مزایا به 2 میلیــون و 150 هزار 
تومان بالغ می شود؛ حال چگونه و با چه مکانیسمی، 
قرار اســت مزایای مزدی برای بازنشستگان تامین 
اجتماعی ارتقا یابد تا 2  میلیــون و 150 هزار تومان 
به 2 میلیــون و 800 هزار تومان ســایر صندوق ها 
برسد؟! آیا این وعده که تازه قرار است با تصمیم هیات 
امنای سازمان تامین اجتماعی جامه عمل بپوشد، 
واقعاً تا تیرماه عملی خواهد شد؟ آیا بازنشستگان در 
تیرماه می توانند افزایش مستمری به اضافه افزایش 
مزایای مزدی را در دریافتی خود ببینند؟ چرا هیچ 
زمان مشــخصی برای این تصمیم گیرِی به ظاهر 
حیاتی اعالم نشده اســت؟!در مرحله سوم، وزیر به 
سراغ همسان  سازی رفته است؛ وعده ای که به نظر 
نمی رســد تا دولت حداقل 1۷ یــا 20 هزار میلیارد 
تومان از بدهی خود به سازمان را آنهم به صورت نقد 
نپردازد، قابلیت تحقق داشته باشد. وزیر هم در ارتباط 
با وعده همسان سازی از پیش شرِط »متناسب با توان 
منابع صندوق« یاد کرده است؛ شرطی که همگان 
می دانند در وضعیت مناسبی نیســت و اگر دولت 
کمک نکند، تامین اجتماعی همواره ادعا خواهد کرد 

که منابع نداریم!
کدام نقد است و کدام نسیه؟!

با در نظر گرفتن این موارد، به نظر می رسد که فعاًل 
فقط همان 26 درصد افزایش مستمری »نقد« است 
و باقی وعده ها همگی »نســیه«. نه مشخص است 
کی و چطور و براساس کدام دستورالعمل قرار است 
مزایای مزدی بازنشستگان افزایش یابد و نه می دانیم 
همسان سازی که سالهاست یک کلیدواژه برای تماِم 
وعده های ســرخرمن اســت، چه زمانی واقعاً اجرا 
خواهد شد!سوال اینجاست که بعد از اینهمه انتظار 
و سختی، فقط 26 درصد افزایش مستمری ها؟! در 
شرایطی که سایر بازنشستگان از ابتدای سال جاری 
مشمول افزایش حقوق شده اند و از همان فروردین 
ماه، مســتمری خود را با افزایش های اعمال شــده 
دریافت کرده اند، کارگران بازنشســته بعد از سه ماه 
آنچه دست شان را گرفته اســت، فقط  افزایش 26 
درصدی مستمری هاست و باقی همه وعده و وعیِد 
خالص است. باید ببینیم بازنشستگان مستقل در این 

رابطه چه می گویند؟
چرا پایه مســتمری را به اندازه تورم باال 

نبردند؟!

آیت نیافــر )فعال صنفی بازنشســتگان تامین 
اجتماعی( با تاکیــد بر اینکه بــه انــدازه ارزنی از 
شورایعالی کار و تصمیمات مزدی آن رضایت نداریم 
و همچنان در پی ابطال مصوبه دســتمزد امسال به 
دلیل غیرقانونی بودن و عدم تطابق با ماده 41 قانون 
کار هستیم؛ می گوید: در عین حال، از تصمیم وزیر 
کار و مدیرعامل ســازمان نیز به طریق اولی ناراضی 
هســتیم؛ حاال که افزایش حداقل مــزد به صورت 
ناعادالنه بســیار کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه ها 
افزایش یافته، آیا واقعاً نمی توانستند »قانون« یعنی 
ماده 96 قانون تامین اجتماعــی را مبنا قرار  دهند و 
الاقل مستمری بازنشســتگان را به اندازه نرخ تورم 

رسمی 41.2 درصدی اسفندماه زیاد کنند؟!
او ادامه می دهد: با این تصمیمــی که گرفته اند 
کارگران بازنشسته که 65 درصد بازنشستگان کشور 
را تشکیل می دهند، روز به روز فقیرتر خواهند شد؛ 
بازهم فاصله دریافتی بازنشستگان با سبد هزینه های 
زندگی افزایش خواهد یافت و ترمیم آن در سالهای 

بعد دشوارتر خواهد شد.
به گفته نیافر، وعده هایی که در دو بستر موازی– 
یعنــی افزایش مزایــای مزدی و همسان ســازی 
مســتمری ها- داده اند چندان قابل اعتماد نیست و 
جای امیدواری وجود ندارد؛ اگر واقعا به فکر معیشت 
بازنشستگان هستند، چرا پایه مستمری را به اندازه 

تورم باال نبردند؛ چرا وعده ی سرخرمن دادند؟!
چرا سخنی از راهکارهای اجرایی و نقشه 

راه و زمانبندی نیست؟!
کاظــم فرج اللهی )فعــال صنفی کارگــران و 
بازنشســتگان( نیز با تاکیــد بر اینکــه وظیفه ی 
کانون های بازنشستگی دفاع از حقوق بازنشستگان 
اســت و نباید در این وظیفه تعلل ورزند؛ می گوید: 
حتی حاضر نشدند مســتمری کارگران بازنشسته 
را به پایه دریافتی سایر بازنشســتگان برسانند! نه 
از تصمیمات شــورایعالی کار رضایــت داریم و نه از 
تصمیمات سازمان تامین اجتماعی! با این رویه ای که 
پیش گرفته اند پروژه ی »فقیرسازِی طبقه ی کارگر« 
و »ارزان سازی نیروی کار« با سرعتی هرچه بیشتر به 
پیش خواهد رفت.او نیز وعده های داده شده را قابل 
اتکا و اعتماد نمی داند و اضافه می کند: فرعیاتی مانند 
همسان سازی یا احتمال افزایش مزایای مزدی در 
آینده ای نامعلوم را پیش می کشند تا به اصطالح ایز 
گم کنند؛ یعنی اصل مطلب را به حاشیه برانند. این 
رویه، به هیچ وجه قابل قبول نیســت! چرا مشخص 
نمی کنند چه زمانــی و چگونه قرار اســت مزایای 
مزدی افزایش یابد یــا دولت چقــدر بودجه برای 
همسان سازی می دهد و با این بودجه چند هزار تومان 
به دریافتی هر بازنشسته اضافه خواهد شد؟ چرا همه 
چیز مبهم و خیالی اســت و ســخنی از راهکارهای 

اجرایی و نقشه راه و زمانبندی نیست؟!

حاشیه ای بر اظهارات وزیر کار؛
امکان افزایش ۵۰ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی وجود داشت
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در سه ماه سال قیمت تمامی اقالم اعم از خوراکی 
و غیرخوراکی افزایش چشمگیری داشت که در این 
میان قشرکارگران در این گرانی ها قدرت خردیشان 

کاهش بافت.
افزایش چشمگیری که قیمت مسکن، دالر،طال 
و اقالم خوراکی اعم از گوشــت،مرغ،برنج، روغن و... 
حکایت از سفره خالی کارگران در ســال 9۷ دارد و 
همه مسوولین به دنبال راهی برای تامین معیشت 
کارگران در نیمه دوم سال هســتند و بادی دید که 

مسووالن برای نیمه دوم سال چه برنامه ای دارند.
طبق آخرین آماری که در بین رسانه های داخلی 
و خارجی منتشر شده است نشان می دهد که قدرت 
خرید مردم ایران 80 درصد کاهش پیدا کرده است 

که این نشان از خرابی اقتصاد ایران است.
با این وجود به جای اینکه بگویــم قدرت خرید 
کارگران افزایــش یافته باید بگویــم ک 80 درصد 

کارگران زیر خط مرگ هستند نه خط فقر. 
توانایی خرید نیازمندان و کارگــران پایی آمده 
است وگرنه که در شمال شــهر تهران شاهد خرید 
گوشــت های یک میلیــون تومانــی و هویج 90 
هزارتومانی هستیم و وقتی که میگویم قدرت خرید 
پایین آمده است کل جامعه را پوشش نمیدهد فقط 
برخی از اقشار این موضوع شــامل حالشان خواهد 

شد.
وقتی قدرت خرید کارگران پایی بیاید جامعه رو 
به فحشا،دزدی و خفت گیری شــاهد خواهیم بود 
جامعه ای که مادر برای پول جگیر گوشه تازه به دنیا 
آمده آش را 3 میلیون تومان میفروشــد تا بچه های 
دیگرش بتوانند گوشت و مواد غذایی بخورند یا مادر 
یا پدری فرزندش را جلوی ماشین میاندازد تا بتواند 
دیه ای بگیرند و خرج روزمره شــان را بگذرانند این 
بالهایی است که در جامعه ما به خاطر قدرت خرید 

شاهد هستیم.
ما برای کارگران و بازنشســتگان میتوان گفت 
یا زیر خط فقر هســتند یا فقر مطلق و یا فقط زنده 
هســتند که ما در جامعه شاهد قشــر آخر هستیم 
مردمی که فقط زنده هستند و زندگی نمی کنند و 
از طرفی میبینیم که برخی از جوانان به خاطر کل کل 
مازراتی میلیاردی سوار می شوند و به گاردریل می 
زنندیا در وان شی و توت میخوابند تا پوستشان خراب 
نشود اما برخی جوانان در زندگی روزمره خود مانده 
اند این اقتصاد را نمی توان گفت کاهش قدرت برای 
جامعه درخطر است بلکه فقط برای اقشاری که زنده 

هستند و زندگی نمی کنند است.
اقالمی  مانند تلویزیــون و دالر و.. افزایش یافته 
اســت که این ها برای کارگران نون و آب نمی شود 
و اقالمی مانند گوشــت و مــرغ و... کاهش چندانی 
نداشته است ولی در این شرایط اقتصادی بهتر است 
که به این اخبار دامن زده نشود به اخباری چون فقر 
کارگران چون این اخبــار دردی را درمان نخواهد 

کرد.
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سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست این 
وزارتخانه با حمایــت همه جانبه از تولید ملی، عــزم خود را برای 
جلوگیری از واردات بی رویه جزم کرده که در همین راستا امسال 
600 ردیف وارداتی بســته شده است.حســین مدرس خیابانی 
در حاشیه بازدید از شرکت ســپاهان باتری و افتتاح گام سوم این 
مجتمع صنعتی اصفهان افزود: پیشرفت و موفقیت این مجموعه 
نشان داد برغم توطئه های دشمن و تحریم ها، هم نشاط تولید است 

و هم جهش تولید امکان پذیر است.وی ادامه داد: 10 هزار میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری در فوالد مبارکه اصفهان و اکنون 6 میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری در این مکان افتتاح  شــد که نشان می دهد 
نه تنها آمریکا و همدستانش نتوانســته اند از طریق تحریم ها در 
مسیر رشد و بالندگی کشور توقفی ایجاد کنند بلکه روند توسعه 
با سرعت ادامه دارد. سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اشــاره به خودکفایی داخلی در تولید صفحات باتری، اضافه کرد: 

از فردا واردات این کاال در فهرســت ممنوعیت قرار خواهد گرفت 
و البته شرکت های داخلی باید با قیمت مناسب از مصرف کننده 
حمایت الزم داشــته باشــند.مدرس خیابانی تصریح کرد: امروز 
اشتغال و تولید مهمترین مسائل کشور است و دشمن تالش کرد 
از طریق تحریم ها و توطئه های مختلف به بهانه معیشت مردم را به 
خیابان ها بکشاند ولی به برکت خون شهدا نتوانست و امروز شاهد 

رونق تولید در تمامی حوزه ها هستیم.

سرپرست وزارت صمت: جلوی واردات بی رویه را می گیرمخبر ۲ شنبه   31 خرداد   1399         شماره   1277

دالیل عدم واریز مقرری 
بیمه بیکاری اسفند و 

فروردین ماه
مدیر عامل ســازمان تأمیــن اجتماعی 
در ارتبــاط بــا دالیل عــدم واریــز مقرری 
بیمه بیــکاری ناشــی از ویــروس کرونا در 
ماه های اسفند 98 و فروردین 99 به حساب 

مشمولین توضیح داد.
»مصطفی ســاالری«، در برنامه خبری 
بیست و سی  در پاسخ به این پرسش که چرا 
کسانی که مشــمول دریافت مقرری بیمه 
بیکاری در ماه های اســفند 98 و فروردین 
99  بوده اند هنوز مقرری آنها پرداخت نشده 
است، اظهار کرد: این افراد دو گروه هستند، 
گروه نخســت که رقم پرداختی آنها مشکل 
داشته است و گروه دوم که تعداد آنها 40 الی 
50 هزار نفر بوده که  این افراد به جای اینکه 
شماره شبا بیمه شــده را در سامانه به نشانی 
bimebikari.mcls.gov.ir اعالم کنند، 
شماره شبا همســر و فرزند خود را به سامانه 

اعالم کرده اند.
وی تصریح کرد:  اطالعات گروه نخســت 
که رقم پرداختی آنها با مشــکل همراه بوده 
به سرعت در حال رسیدگی است. همچنین 
از طریق پیامک به بیمه شدگانی که شماره 
حساب ســایر افراد خانواده  را برای دریافت 
مقرری بیمه بیکاری اعــالم کردند پیگیری 
خواهد شد تا شماره شــبا خود را اعالم کنند 
و بزودی اطالعــات جدید آنها بــرای واریز 
مقرری بیمه بیــکاری به ســازمان برنامه و 

بودجه ارسال خواهد شد.

تمام مزایای مزدی کارگران 
شاغل باید به مستمری بگیران 

پرداخت شود
رئیــس کانون کارگــران بازنشســته و 
مستمری بگیر تامین اجتماعی شهر تهران 
اعتقاد دارد: هرآنچه که تحت عنوان مزایای 
مزدی در ســال 99 به کارگران شاغل تعلق 
می گیــرد عینا بایــد به مســتمری بگیران 
هم پرداخت شــود تا بر اســاس ماده 111 
قانون تامیــن اجتماعی مجمــوع دریافتی 
کف بگیران به 2 میلیــون و 800 هزار تومان 

برسد.
»علی دهقان  کیــا«، ، با اشــاره به اعالم 
خبر افزایش 26 درصدی حداقل مستمری 
بازنشســتگان تامین اجتماعی در سال 99، 
گفت: این در حالی اســت که باید چارچوبی 
برای افزایش حداقل مستمری بازنشستگان 
تامین اجتماعی به 2 میلیــون و 800 هزار 
تومــان تعیین شــود؛ در غیر ایــن صورت 
مستمری بگیران بیش از این در مقابل غول 

تورم به دست و پا می افتند.
وی افزود: هرآنچه که تحت عنوان مزایای 
مزدی در ســال 99 به کارگران شاغل تعلق 
می گیــرد عینا بایــد به مســتمری بگیران 
هم پرداخت شــود تا بر اســاس ماده 111 
قانون تامیــن اجتماعی مجمــوع دریافتی 
مســتمری بگیران به 2 میلیون و 800 هزار 

تومان برسد.
رئیــس کانون کارگــران بازنشســته و 
مســتمری بگیر تامیــن اجتماعی شــهر 
تهران با بیان اینکه آقای شــریعتمداری در 
صحبت هــای خود با صدا و ســیما گفته که 
حداقل مســتمری را به حقوق بازنشستگان 
کشــوری و لشــگری نزدیــک می کنیم یا 
منطبق می  کنیم، گفــت: حتی اگر دریافتی 
مستمری بگیران با در نظر گرفتن 26 درصد 
افزایش حداقل مســتمری و افزایش مزایای 
جانبی، به 2 میلیون و 611 هزار تومان برسد، 
به هیچ وجــه راضی کننده نیســت. باتوجه 
به اینکه کارگران شــاغل بدون ســابقه کار 
در ســال 99، 2 میلیــون و 611 هزار تومان 
دریافت می کند، نمی توان مستمری بگیری 
که 30 سال سابقه کار دارد، به همین میزان 

راضی کرد.
 دهقان  کیا تصریح کرد: آنچه مهم است، 
راضی نگه داشتن مستمری بگیران بر مبنای 
رســاندن دریافتی آنها به دریافتی کشوری 
و لشگری هاســت. اگر بخواهیم حتی هزار 
تومــان پایین تر به جمعیت تحت پوشــش 
ســازمان تامین اجتماعــی پرداخت کنیم، 
تبعیض ایجاد شده اســت و خالف عدالت و 

الزامات حکمرانی است.
وی با اشاره به وعده هایی که برای افزایش 
مســتمری بازنشســتگان تامین اجتماعی 
از 2 میلیون و 611 هــزار تومان به 2 میلیون 
و 800 هزار تومان با اعمال همسان ســازی 
داده می شــوند، افزود: همسان سازی برای 
افرادی که به تازگی بازنشســته شــده اند 
ارزشــی ندارد و این وعده  ها به هیچ کار آنها 
نمی آیــد. همسان  ســازی بــه درد افرادی 
می خورد که 20 ســال پیش که بازنشسته 
شدند، مستمری شان ۷0 درصد سقف بود و 
در ســال 99 به 30 درصد این میزان رسیده 
است. با تامین منابع همسان سازی این افراد 
می توانند شــاهد ترمیم قدرت خرید خود 

نسبت به 20 سال پیش باشند.

قطرایرویز:
تا ۲ سال آینده، هیچ 

هواپیمای جدیدی را تحویل 
نمی گیریم

مدیر ارشــد اجرایی شــرکت هواپیمایی 
قطر ایرویز از عدم تحویل گرفتن هواپیماهای 

جدید تا دو سال آینده خبر داده است.
اکبر الباکر، مدیر ارشــد اجرایی شــرکت 
هواپیمایی قطر ایرویز  به عنوان یکی از بهترین 
و بزرگترین ایرالین های بلند پرواز جهان در 
مصاحبه و گفت وگویی با گزارشــگر وبسایت 
simpleflying اعالم کرده اســت که این 
ایرالین قطری تا پیش از سال 2022 میالدی 
هیچ هواپیمای جدیــدی را تحویل نخواهد 

گرفت.
همزمان با شیوع گسترده و بحران پاندمی 
کرونا بســیاری از شــرکت های هواپیمایی 
در سراســر جهان با سقوط شــدید تقاضای 
مســافران در ســفرهای هوایی و به تبع آن 
کمبود درآمد و سودآوری و نقدینگی مواجه 
شدند و به همین دلیل مجبور شدند بسیاری 
از سفارشــات خود را که عمومــاً از غول های 
هواپیماســازی همچون بویینــگ آمریکا 
و ایربــاس اروپا بــود، لغو کرده و یــا به تاریخ 

نامعلومی در آینده موکول کنند.
همین مسئله چندی پیش صدای شرکت 
های هواپیماســازی را در آورد؛ به گونه ای که 
گیوم فــوری، مدیرعامل ایرباس، شــدیداً از 
لغو و به تعویق انداختن تحویل هواپیماهای 
سفارش داده شده توسط ایرالین های مختلف 
انتقاد کرده و به ایرالین ها هشدار داد در صورت 
تداوم اوضــاع از آنها به طور قانونی شــکایت 

خواهد کرد.
پیشتر نیز اکبر الباکر با انتشار یک پیام در 
توییتر خود شرکتهای هواپیماسازی را تهدید 
کرده و گفته بود ایرباس و بوئینگ نیز همچون 
ســایر بخش های فعال در صنعت هوانوردی 
بایــد بپذیرند کــه همگی از پاندمــی کرونا 
متضرر شده اند و باید در این زمینه با ایرالین 
های مختلف جهان که هــم اکنون با کمبود 
نقدینگــی، بحران های شــدید مالی و خطر 
فروپاشی و ورشکستگی دست و پنجه نرم می 
کنند، راه بیایند و در غیر اینصورت بزرگترین 
مشتریان خود را از دست خواهند داد و ما دیگر 

در آینده با آنها همکاری نخواهیم کرد.
حاال وی به تازگی در تایید سخنان پیشین 
خود اعالم کرده است که قطر ایرویز تا پیش از 
سال 2022 میالدی هیچ هواپیمای جدیدی 
را تحویل نخواهد گرفــت چرا که هنوز اوضاع 
و شــرایط تحت تاثیر پاندمی کرونا به حالت 
عادی در نیامده و ســالها طول خواهد کشید 
تا درآمدزایی و ســودآوری این ایرالین بزرگ 
از روند نزولی خود خارج شــود و در این مدت 
نیز شرکت های هواپیماسازی باید مشکالت و 
بحران های پیش روی ایرالین های مختلف را 

در نظر گرفته و صبر پیشه کنند.

میرزایی:
بحث حذف یارانه موالید 

مطرح نیست
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن یارانه 
تبصره 14 قانون بودجه گفت: شیوه اعتراض به 
یارانه موالید را تا یک ماه آینده اعالم می کنیم 
اما هنوز ســامانه ای برای اعتراض مشخص 

نشده است.
به گزارش ایلنــا، »حســین میرزایی«، 
سخنگوی ستاد شناســایی مشموالن یارانه 
تبصره 14 قانــون بودجه دربــاره جزئیات 
حذف یارانه موالید 99، بــه تلویزیون، گفت: 
از 11 خرداد آیین نامه جدید برای شناسایی 
یارانه موالید به وزارت رفاه ابالغ شــده است 
که در نهایت ما یک مــاه فرصت داریم که این 
شناســایی را انجام و موالید جدید را از ابتدای 
سال 99 مورد بررسی قرار دهیم. وزارت رفاه 
لیست نهایی را به سازمان برنامه و بودجه داده 

و فرآیند واریز صورت می گیرد،
وی در پاسخ به این سوال که حذف موالید 
جدید  مغایر با سیاست های افزایش جمعیت 
نیســت، گفت: در این خصوص اساساً بحث 
حذف مطرح نیست و بیشتر بحث شناسایی 
مطرح شده اســت و موالید جدیدی که تازه 
متولد می شوند اگر خانواده یارانه بگیر باشند، 

قطعاً یارانه به آن ها تعلق می گیرد.
میرزایی ادامه داد: در سیاســت های کلی 
جمعیت تشــویق به فرزندآوری وجود دارد 
و نباید مغایر با آن عمل کــرد، اما زمانی که با 
کمبود منابع روبرو می شویم اقدام به شناسایی 
می کنیم تا پرداخت ها به صورت هدفمند اجرا 
شود، قطعا ما مطابق با فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر سیاســت های کلی افزایش 
جمعیت کــه ابالغ کردند عمــل می کنیم و 
ظرف یک مــاه آتی خبر های خوبــی را برای 

هموطنان داریم.
سخنگوی ســتاد تبصره 14 قانون بودجه 
در پاسخ به این ســوال که برای فرزند چندم 
خانواده ها این شناسایی انجام می شود، بیان 
کرد: در قانون فقط بحث موالید مطرح شده و 

اشاره به فرزند چندم خانواده نشده است.

خبر نگره

دالیل سه گانه افزایش اخیر قیمت مسکن

بازار مسکن همچنان می تازد
بر اســاس آمار های موجود نرخ اجاره بها و خرید 
مسکن از ابتدای ســال تاکنون به ترتیب با افزایش 
44 و 40 درصدی روبرو بود، در حالی که نرخ تورم نیز 
بر اساس آمار های رســمی حدود 40 درصد است، با 
توجه به این موضوع باید گفت، بهای مســکن رابطه 

مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی 
با اشاره به اینکه بنده نسبت به کاهش قیمت مسکن 
خوشبین نیســتم، به فرارو گفت: زمانی که شما از 
بازار های دارایی حرف می زنید، نمی توانید یکی را از 
بقیه جدا کنید، طال، ارز، بورس، مســکن و خودرو، 5 
بازاری هستند که به مانند زنجیره وصل هستند، شما 
نمی توانید انتظار داشته باشید، به طور مثال بازار ارز با 
افزایش قیمت همراه باشد، اما مسکن تکان نخورد، از 
سوی دیگر این بازار ها بر روی هم اثر متقابل دارند و از 

هم نیز تاثیر می گیرند.
وی افزود: اینکه وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده، 
مردم خانــه نخرند فعال تا قیمت هــا پایین بیاید، به 
اعتقاد بنده بازار مســکن با توصیه کنترل نمی شود، 
بلکه باید در سیاست گذری های خرد و کالن تجدید 
نظر کرد، تــا در آن صورت بتوان انتظار داشــت که 
قیمت ها متعادل شــود، این در حالی است که دولت 
در این زمینه باید دســت به سیاســت گذاری های 
اصالحی بزند، در غیر این صورت بازار مسکن سامان 
نخواهد یافــت و همچنان شــاهد افزایش قیمت ها 

خواهیم بود. 
افزایش تورم، مسکن را نیز گران کرد

مهدی ســلطان محمدی کارشناس بازار مسکن 
با اشــاره به اینکه برای افزایش اخیر قیمت مسکن 
می توان سه دلیل را برشــمرد، گفت: اولین دلیل در 
مورد افزایش قیمت مســکن، رشــد تورم است، در 
حال حاضر تمامی بازار های ســرمایه ای با افزایش 
قیمت مواجه شــدند و مســکن نیز از ایــن فاعده 
مستثنی نیست، به طوری که در دو سال اخیر تمامی 

شــاخص هاس آماری بورس بیش از 6 برابر شده اند، 
بنابراین در چنیــن وضعیتی نیز نمی تــوان انتظار 

نداشت که مسکن ثبت بماند.
وی افزود: مسکن در سال گذســته قدری باالتر 
از نرخ تورم با افزایش روبرو بود و امسال نیز از ابتدای 
سال تاکنون رشد 40 درصدی را تجربه کرده، این در 
حالی است که بازار های ســرمایه ای را باید به مانند 
دانه های یک تسبیح در نظر گرفت که با هم در ارتباط 
هستند و زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند، باید 
منتظر افزایش قیمت خودرو، مسکن و طال نیز بود، 
بنابراین افزایش قیمت مسکن نیز انتظار می رفت، اما 
سرعت رشــد آن قدری باالتر از انتظار بود و آن هم به 

دلیل افزایش نرخ تورم است.
سلطان محمدی با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند 
به صورت دستوری قیمت مسکن را کنترل و یا کاهش 
دهد، اظهار داشت: تنها راه برای کنترل بازار مسکن، 
مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه 
تورم 30 یا 40 درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته 
باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این 
رایطه دولت باید تمام تمرکز و تــوان خود را بر روی 

کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت 
دالر شاهد کاهش ارزش پول ملی نباشیم و از سوی 
دیگر نیز با مهار تورم، بازار های سرمایه ای هم دیگر با 

رشد های افسار گسیخته همراه نباشند.
این اســتاد دانشــگاه با تاکید بر اینکه دلیل دوم 
افزایش قیمت مســکن، شــیوع کرونا است، بیان 
داشــت: با ادامه وضعیت فعلی در رابطه با گسترش و 
ماندگاری ویروس کرونا، عرضه مسکن چه در بحث 
خرید و چه اجاره با کاهش روبرو بوده و همین عامل 
باعث شــده قیمت خرید و اجاره نیز با افزایش همراه 
باشد، از ســویی به نظر می رسد نمی توان چشم انداز 
چندان مثبتی برای افزایش عرضه متصور بود، زیرا بر 
اساس پیش بینی ها با موج دوم کرونا روبرو هستیم و 
این موضوع باعث ادامه کاهش عرضه در بازار مسکن 

خواهد شد.
کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش قیمت 

مسکن شد
وی کاهش نرخ بهره یا همان سود سپرده بانکی را 
به عنوان دلیل سوم افزایش قیمت مسکن برشمرد 
و اذعان کرد: در شرایطی که تورم حداقل 30 درصد 

است شما نرخ بهره را به 15 درصد کاهش می دهید، 
در عمل نرخ بهره منفی 15 درصد می شود، چرا که در 
واقع ارزش پول مردم در بانک کاهش خواهد یافت با 
توجه به نرخ تورم و در چنین وضعیتی نیز معلوم است 
که سپرده ها از بانک ها خارج می شوند و بازار مسکن به 
عنوان مطمئن ترین بازار میزبان این نقدینگی خواهد 
بود.سلطان محمدی خاطرنشان ساخت: با توجه به 
اینکه این افراد به بازار مسکن به دید بلند مدت نگاه 
نمی کنند و صرفا برای حفظ ارزش دارایی های خود 
به این بازار ورود کرده اند، ناخودآگاه با افزایش تقاضا، 

قیمت ها در بازار مسکن نیز با رشد روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مســکن با تاکید بر اینکه 
اخذ مالیات از خانه های خالی چندان نمی تواند ابزار 
موثری برای کنترل بازار مسکن قملداد شود، گفت: 
هرچند که این روز ها صحبت های زیادی پیرامون این 
مسئله انجام می شود، اما واقعیت این است که مالیات 
بر خانه های خالی تاثیر بسیار کمی بر روی قیمت ها 
خواهد گذاشــت، زیرا که اوال این کار بسیار پرهزینه 
خواهد بود و بانک اطالعات جامع و به روزی از امالک 
کشور وجود ندارد.وی افزود: هرچند که دولت اعالم 
کرده سامانه ملی امالک و اسکان را راه اندازی کرده، اما 
باید گفت این سامانه هنوز عملیاتی نشده و در کارایی 
آن نیز تردید های بسیاری وجود دارد، بنابراین زمان 
خواهد برد که این سامانه کارکرد درستی داشته باشد، 
دوما شناسایی خانه های خالی نیز بسیار مشکل است، 
دولت می خواهد از ابزار های نظیــر فیش آب و برق، 
وجود اثاث و وســائل در خانه و... بفهمد که این خانه 
خالی است که در این زمینه مالکان نیز می توانند به 

راحتی این موضوع را دور زده و آن را بی اثر کنند.
سلطان محمدی تصریح کرد: با توجه به این موانع 
نباید توقع زیادی از این طرح داشت، چرا که بسیار در 
مورد آن غلو شده و بســته به امکانات و شرایطی که 
وجود دارد، باید توقعات از این مســئله را کاهش داد 

و منطقی برخورد کرد.

محمد اسالمی مراسم آغاز بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و 
شهرسازی استان های ایالم، البرز و مازندارن صبح امروز با حضور رییس 

جمهور و وزیر راه و شهرسازی به شکل ویدئو کنفرانس برگزارشد.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرســازی در این مراسم با اشاره به افتتاح 
خط دوم  قطار کرج –قزوین گفت: پروژه خط دوم راه آهن کرج - قزوین 

به تولید به طول 103 کیلومتر به بهره برداری رسید.
اسالمی افزود: احداث خط دوم برای ما بسیار مهم است زیرا به دنبال 
افزایش بهره وری و ایمنی هستیم؛ اکنون 1۷0 کیلومتر دیگر نیز تا زنجان 
باقی مانده است؛ در مجموع کار پیشرفت ۷۷ درصدی دارد و این میزان 

باقی مانده را نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهیم رساند.
او ادامه داد: این پروژه مهم در مســیر کریدور شرق به غرب )سرخس 
و اینچه برون به رازی( و کریدور شمال به جنوب )آستارا و انزلی به بندر 
شــهید رجایی( قرار دارد و موجب افزایش ایمنی ســیر ناشی از حذف 
توقف و تالقی قطارها می شود. در واقع این  خط، کریدور بین المللی ریلی 
محسوب می شود که شرق و غرب کشور را بهم متصل می کند و به اروپا و 
آسیای میانه متصل می شود،  به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار 

است.
او با اشاره به افتتاح محور ســاری- تاکام در استان مازندارن توضیح 

داد: راه اندازی این خط مطالبه به حق مردم است که سالها طول کشیده 
بود. طی یک و سال و نیم گذشته بیش از 54 درصد از کار اجرایی شد که 
یک رکورد راهسازی به شمار می رود. ساخت راه در یک منطقه جنگلی با 
بارش های مداوم واقعا کار مشکلی است که خوشبختانه انجام شد.  عالوه 
بر این امروز در استان مازندران 59 کیلومتر راه اصلی نیز به بهره برداری 

رسید.
اسالمی در خصوص پروژه های افتتاح شده در استان ایالم نیز گفت: 
امروز 104 کیلومتر بزرگراه در این استان افتتاح شد که مهم ترین آن ها 
آزاد راه ایالم به مهران بود، در ایام عزاداری اربعین نبود این بزرگراه برای 

مردم مشکالتی ایجاد می کرد.
او از آغاز ساخت دو بزرگراه خبر داد و گفت: ساخت بزرگراه ساری – 
قائمشهر که ترافیک زیادی د راین منطقه وجود دارد، امروز کلید خورد . 
همچنین در استان ایالم احداث آزادراه  نجف اشرف نیز کلید خورد که از 
پل زال، مورموری، دهلران و چیالت  به طول 126 کیلومتر  عبور می کند 
و امیدواریم با هماهنگی دولت عراق بتوانیم این مســیر را ادامه دهیم و 

مردم از یک ازادراه پیشرفته بهره مند شوند.
او با اشــاره به پروژه های مســکن مهر نیز گفت: در استان مازندارن 
بیش از 450 واحد مسکن مهر سالها نیمه کاره مانده بود که امروز به بهره 

برداری رسید، در اســتان ایالم نیز هزار و 300 واحد مسکن مهر به بهره 
برداری رسید و مردم از ماه های گذشته آن ها راتحویل گرفتند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: نهضت تکمیل واحدهای مسکن مهر  
و جشن اختتامیه آن ها را در دســتور کار قرار داده ایم عالوه بر این طرح 
اقدام ملی مسن نیز همزمان انجام می شــود و امروز در استان ایالم نیز 

آغاز شد.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشســته و 
مستمری بگیر تامین اجتماعی خرم آباد تاکید دارد 
که مســتمری بگیران تامین اجتماعی چشم انتظار 
اتفاقاتی هســتند که قدرت خرید آنها را حداقل در 

سطح سال های گذشته حفظ کند.
»محمد حسن موسیوند«،   با بیان اینکه سازمان 
تامین اجتماعی سه ماه از سال را وقت کشی کرد تا در 
نهایت با الزام مصوبه شورای عالی کار و نظر وزیر کار 
حداقل مستمری را به نزدیک 2 میلیون و 800 هزار 
تومان برساند اما این به هیچ وجه کافی نیست، گفت: 
هر اتفاقی که بخواهد برای مســتمری بیفتد باید در 
سال 99 کف، به 2 میلیون و 800 هزار تومان برسد. 

این تنها اتفاق قابل پذیرش است.
وی با بیان اینکه البته مســتمری بگیران تامین 
اجتماعی چشــم انتظار اتفاقاتی هستند که قدرت 

خرید آنها را حداقل در سطح سال های گذشته حفظ 
کند، گفت: به این منظور باید قیمت سبد معاش سال 
99، یعنی 4 میلیون و 940 هزار تومان را مبنای کف 
مستمری ها در سال 99، قرار دهند که البته با حداقل 
حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، 2 میلیون و 
140 هزار تومان فاصله دارد اما باید توجه داشت که 2 
میلیون و 800 هزار تومان تنها کف حقوق کشوری  و 
لشگری هاست و میانه بگیران این صندوق ها تا حدود 
4 تا 5 میلیون تومان را به عنوان حقوق در ســال 99 

دریافت می کنند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشســته و 
مســتمری بگیر تامین اجتماعی خرم آبــاد، افزود: 
عدالــت ایجاب می کنــد که مســتمری بگیران نه 
2 میلیــون و 800 هزار تومان که حــدود 5 میلیون 
تومان را دریافت کنند تا ترمیم قدرت خرید در سطح 

سال 98، اتفاق بیفتد؛ البته سازمان تامین اجتماعی 
و وزارت رفاه به این کار ایراد می گیرند اما اگر ســطح 
قدرت خرید مســتمری بگیران در ســطح ســال 
گذشته قرار نگیرد، قطعا تورم مستمری 2 میلیون و 
800 هزار تومانی سال 99 را می بلعد. بنابراین نباید 
کف حقوق کشــوری و لشــگری ها را صبح تا شب 
الگویی برای ســال جاری مستمری بگیران توصیف 
و واقعیت ها را پنهان کنیم.موسیوند افزود: الگوهای 
موفق رفاه هیچ هیچگاه تقلیل نیستند اما در ایران به 
راحتی آنها را تقلیل می دهیم و کم ارزش می کنیم؛ 
آنهم به پشــتوانه کافی نبودن بودجــه؛ در حالی که 
یکی از حوزه های واجد ارزش برای ســرمایه گذاری 
دولت و سازمان های بازنشستگی، رفاه است. حال از 
سازمان تامین اجتماعی می خواهیم با انگیزه ایجاد 
تحرک موثر در حــوزه رفاه، برای ترمیم شایســته 

قدرت خرید مستمری بگیران آستین باال بزند تا با این 
انگیزه، تحرک در بخش مالی و سرمایه  گذاری خود را 
افزایش دهد.وی با بیان اینکه سنت تاخت و تاز تورم 
به معیشت گروه هایی با درآمد ثابت هیچگاه متوقف 
نخواهد شد، گفت: شــاید افزایش مناسب و ترمیم 
مستمری، به ایجاد تورم منتهی شود اما چه بخواهیم 
و چه نخواهیم تورم داریم. ما نمی توانیم با بی تفاوتی 
در برابر قشر ضعیفی مانند بازنشسته و مستمری بگیر، 
اجازه کوچک شدن ســفره  های آنها را زیر سایه تورم 

بدهیم.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشســته و 
مســتمری بگیر تامین اجتماعی خرم آباد، در پایان 
گفت: از اینکــه وزیر کار تالش می کند مســتمری 
حداقل بگیــران تامین اجتماعی را بــه کف حقوق 
بازنشستگان کشوری لشــگری نزدیک کند، تشکر 
می کنیم اما کارگران بازنشسته نباید در سال 99کمتر 
از 2 میلیون و 800 هزار تومان، دریافت کنند و حقوق 

آنها باید به میانه بگیران سایر صندوق ها برسد.

مطابق سالنامه آماری ســال 98 از سوی وزارت 
کار،تعداد آسیب دیدگان شغلی ثبت شده مشمولین 
قانون کار 9۷51 نفر حادثه بوده اســت که نسبت به 
سال گذشــته دارای کاهش 25 درصدی بوده است، 
از کل آســیب دیدگان شــغلی ۷26 مورد منجر به 
فوت شده است.مطابق سالنامه آماری سال 98 که از 
سوی وزارت کار منتشر شده است،با توجه به بازرسی 
های انجام گرفته در کارگاه های مشمول قانون کار 
توسط اداره کل بازرســی کار وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی, درســال 98 تعداد آسیب دیدگان شغلی 
ثبت شــده مشــمولین قانون کار9۷51 نفر حادثه 
بوده است که نسبت به سال گذشته دارای کاهش 25 

درصدی بوده است. از کل آسیب دیدگان شغلی۷26 
مورد منجر به فوت شده اســت. در بین فعالیت های 
اقتصادی فعالیت »ســاختمان« بیشــترین سهم 

آسیب دیدگان شغلی منجر به فوت را داشته است.
حوادث شغلی سازمان پزشکی قانونی

طبق آمار ســازمان پزشــکی قانونی در سال 98 
حدود 28208 مورد از معاینات پزشــکی،مربوط به 
معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است. 
این تعداد نســبت به ســال 9۷،دارای کاهش1,3 

درصدی بوده است. از کل معاینات مصدومین ناشی 
از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی, 95,2درصد 
مربوط به مــردان و 4,8 درصد مربوط بــه زنان بوده 
اســت. همچنین تعداد متوفیان حوادث شــغلی 
گزارش شده توســط این ســازمان 1۷53 نفر بوده 

است.
روابط کار:

 درســال98, تعداد هیأت های تشخیص دعاوی 
کار 620 هیأت، تعداد دادخواســت هــای واصله در 

هیأت تشخیص 302860 دادخواست و تعداد آرای 
صادره در هیــأت مذکور23۷898 رای می باشــد. 
بیشترین تعداد دادخواست واصله به ترتیب به استان 
های تهران،کرمان و اصفهان اختصاص دارد. تعداد 
موارد خواسته در هیأت های تشخیص بر حسب نوع 
دعاوی نشان می دهد بیشترین موارد خواسته ها به 
ترتیب به عیدی و پاداش, ســنوات خدمت و حقوق 

معوقه اختصاص دارد.
 همچنین تعداد آرای صادره بر حسب نوع دعاوی 
نشان می دهد بیشترین آرای صادره به ترتیب مربوط 
به عیدی و پاداش اســت، ســنوات خدمت و حقوق 

معوقه بوده است.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

تسهیل دسترسی آسیای میانه به اروپا

»تورم« حتی مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را می بلعد

جزئیات آسیب های شغلی در سال ۹۸



در راســتای توســعه خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور 
ارتقاء امنیت حساب کاربران، منبعد ورود به سامانه اینترنت بانک 
سینا و استفاده از خدمات ســپرده ای )انتقال وجه، پرداخت قبض 
و تسهیالت( از طریق رمز یکبار مصرف )بلیط امنیتی( امکان پذیر 

است.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این خدمت در تداوم اقدامات 
و فعالیتهایی است که از سوی این بانک برای افزایش ضریب امنیت 

و اســتحکام ســامانه های اینترنتی و نرم افزارهای بانکی در جهت 
کاهش کالهبرداری های اینترنتی صورت می گیرد.

نحوه اســتفاده از این خدمت برای کاربران اینترنت بانک سینا 
بدین صورت است که در هنگام ورود به سامانه یا انجام عملیات بانکی 
مختلف شامل انتقال وجه از ســپرده )عادی، مستمر، پایا و ساتنا(، 
خرید شــارژ، پرداخت قبوض و پرداخت اقساط تسهیالت، یک کد 
امنیتی با عنوان بلیط امنیتی به شماره تلفن همراه مشتری که در 

بانک ثبت شده است، ارســال می گردد که با وارد نمودن این کد در 
قسمت مربوط به بلیط امنیتی، عملیات مربوطه انجام می پذیرد.

گفتنی است با اســتفاده از اینترنت بانک سینا، طیف وسیعی از 
خدمات بانکی شــامل انواع انتقال وجــه، مدیریت چک، مدیریت 
تســهیالت، مدیریت کارت، خرید شارژ با ســپرده و کارت، امکان 
پرداخت قبض با سپرده و کارت، تغییر نام کاربری و تغییر رمز عبور و 

بسیاری دیگر از خدمات در هر زمان و هر مکان قابل انجام است.

راه اندازی سرویس رمز یکبار مصرف در اینترنت بانک سینا

با ارائــه خدمات متنوع و با کیفیت و ســهولت 
دسترسی مشتریان به خدمات مورد نیاز، رضایت 

آن ها افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران، 
اسماعیل للـه گانی مدیر عامل این بانک در مراسم 
رونمایی از سامانه کارگزاری شــعب که با حضور 
دکتر فهیمی مدیر عامل شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، رئیس و اعضای 
هیات مدیره بانک برگزار شــد با بیان این مطلب 
گفت: در شــرایطی که ویروس کرونا مشــکالت 
زیادی به وجود آورده است، گسترش خدمات غیر 
حضوری و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات 
مورد نظر بدون مراجعه یا کمترین مراجعه به مراکز 

دولتی، وظیفه نظام بانکی است. 
مدیر عامل بانک رفاه افزود: با آزاد سازی سهام 
عدالت شاهد انقالبی بزرگ هستیم که تمامی اقشار 
جامعه در ردیف مشتریان ســازمان بورس اوراق 
بهادار کشور قرار گرفته اند و از طریق بازار سرمایه 

می توانیم شاهد رشد و رونق بخش تولید باشیم.
للـــه گانی تصریــح کرد: ســهام دار شــدن 
شــهروندان و ورود آن ها به بازار سرمایه می تواند 
برای کشور منشــأ اثر مثبتی باشــد. جمع آوری 
سرمایه های سرگردان و ساماندهی و سوق دادن 
آن به سمت واحدهای تولیدی می تواند از ورود این 
سرمایه به بازارهای موازی و تخریبی، جلوگیری و 

به جهش تولید کمک کند. 
مدیر عامل بانک رفاه کارگران اظهار داشــت: 
ارائه سهام شرکت های بزرگ به بورس، استفاده از 
ظرفیت های صندوق های سرمایه گذاری، توسعه 
این صندوق ها و سهولت دسترسی شهروندان به 
خدمات بازار سرمایه، می تواند به عمق بخشی این 

بازار کمک کند. 

للـــه گانی بیان داشــت: بانک رفاه کارگران 
به عنوان بانکی اجتماعی که با قشــر زحمتکش 
کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی تعامل 
دارد با طراحی و اجرای ســامانه کارگزاری شعب، 
زمینه ارائه خدمات مالی و بازار ســرمایه را به گونه 
ای برای شــهروندان فراهم کرده است که آن ها با 
یک بار حضور بتوانند خدمات مــورد نیاز خود را 
دریافت کنند و از مراجعه مکرر آن ها به بخش های 

مختلف خودداری شود.
مدیر عامــل بانک رفاه ادامه داد: در شــرایط 
کنونی استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین، 
دسترسی آسان به خدمات، امنیت باال، افزایش 
کیفیت خدمات و رضایت مشــتریان را به همراه 
دارد که امیدواریــم با این ســامانه و تقویت آن 
بتوانیــم خدمات دیگــری نیز همچــون احراز 
هویت غیر حضوری و امضــای دیجیتال را نیز به 

مشتریان ارائه دهیم. 
للـــه گانی تصریح کــرد: یکی از مشــکالت 
دریافت تسهیالت توسط شهروندان به ویژه قشر 
زحمتکش کارگر، نداشتن وثیقه است که با سهام 
عدالت می توان این موضــوع را مدیریت کرد تا با 
پرداخت تسهیالت، ســهام عدالت آن ها به عنوان 

وثیقه مورد قبول قرار گیرد.
مدیر عامل بانک رفاه افزود: با ایجاد سوپر مارکت 
مالی و ارائه خدمات متنوع به مشتریان می توانیم 
نقش خود را هم در مدیریت وجوه مشتریان ایفا و 
هم با ارائه خدمات مناســب، امن و آسان در بستر 

الکترونیکی رضایت مشتریان را جلب کنیم. 
در ادامه مراسم، آقای دکتر فهیمی مدیر عامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه، ضمن قدردانی از تالش های نظام بانکی به 
ویژه بانک رفاه گفت: رونمایی از سامانه کارگزاری 

شعب بانک رفاه نشان از نگاه توسعه ای مدیر عامل 
و هیات مدیره این بانک دارد که تالش می کند به 
شهروندان از جمله قشر محترم کارگران خدمات 

مطلوبی ارائه دهد. 
وی افزود: همکاری بین بخشــی نتایج مثبتی 
دارد. سال هاست که این امر مهم مغفول واقع شده 
و اکنون با آزادسازی سهام عدالت و استقبال خوب 
مردم از بورس و بازار سرمایه، این همکاری بیش از 

پیش اهمیت یافته است.
دکتر فهیمی تصریح کرد: در آزادسازی سهام 
عدالت اگر همکاری، همدلی و همراهی نظام بانکی 
در شناسایی مشتریان و فراهم کردن زمینه فروش 
سهام میسر نمی شــد، ما با مشکالت زیادی روبرو 
بودیم و نمی توانستیم این کار بزرگ را به سرانجام 

برسانیم.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تسویه وجوه اظهار داشت: همکاری بین این 
شرکت و بانک رفاه تجربه موفقی بود و افق جدیدی 
به سمت بازار سرمایه باز شــده که مشتریان بازار 

سرمایه را به بانک رفاه نزدیک تر کرده است.
دکتر فهیمی ضمن قدردانی از بانــک رفاه، از 
پیشــنهاد مدیر عامل این بانــک در بازپرداخت 
تسهیالت با وثیقه سهام عدالت گفت: ارائه خدمات 
مطلوب و دسترســی آســان مشــتریان به این 
امکانات، منجر به افزایش انگیــزه فعالیت در بازار 
سرمایه برای مشتریان می شود و زمینه همکاری 

های متقابل را فراهم می کند. 
گفتنی اســت، در پایان این مراسم تفاهم نامه 
همکاری بین بانک رفاه کارگران و شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه منعقد 
شد و به طور نمادین از سامانه کارگزاری شعب، در 

شعبه مستقل مرکزی بانک رفاه رونمایی شد.

۳بانک و بیمه
انتقال شعبه مطهري رشت بانک 

اقتصادنوین به بلوار معلم
با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و 
با هدف بهینه سازي شبکه شعب بانک اقتصادنوین، 
شعبه »مطهري رشــت« این بانک به محل جدید 
منتقل و از این پس با نام »بلوار معلم رشت« فعالیت 

خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، تمام 
سوابق، مســتندات و پرونده هاي مشتریان شعبه 
مطهري رشت به شبعه بلوار معلم رشت )کد 3103( 
به نشاني رشت، بلوار معلم، میدان معلم منتقل شده 

است.
شایان ذکر است، با توجه به یکپارچگي خدمات 
بانک اقتصادنوین در شعب سراسر کشور، جز برخي 
خدمات خاص، محدودیتي جهت دریافت خدمات 
بانکي و انتخاب شعبه براي مشتریان وجود ندارد و 
مشتریان مي توانند بنا به  دلخواه، خدمات مورد نظر 

خود را از تمامي شعب این بانک دریافت کنند.
مشــتریان ارجمنــد مي توانند براي کســب 
اطالعات بیشــتر با کارشناســان مرکز 24 ساعته 
ارتباط با مشــتریان بانک اقتصادنوین به شــماره 

48031000 – 021 تماس حاصل کنند

بررسی صورت های مالی حسابرسی 
نشده سال 98؛ 

 افزایش ۳۰ درصدی 
سود خالص وپاسار

بانک پاســارگاد صورت های مالی حسابرسی 
نشده برای ســال مالی منتهی به 29/12/1398 را 

منتشر کرد.
 )EPS( به گزارش نبض بورس، ســود هر سهم
بانک با افزایش 30 درصدی مواجــه و از 380 ریال 
در دوره مشابه قبلی به 491 ریال رسیده و بیشتر در 

حوزه درآمدهای عملیاتی محقق شده است.
همچنین بر اســاس ترازنامه منتشــر شــده 
مجموع دارایی های تلفیقی »وپاســار« با رشد34 
درصدی166هزار و 26 میلیارد تومان گزارش شده 
که حاکی از تالش مداوم بانک و شرکتهای گروه در 
جهت ارتقا ارزش افزوده دارایی های در دســترس 

خود است.
افزایش 30 درصدی سود خالص بانک پاسارگاد 
به میزان 555 میلیارد تومان در شــرایطی که اکثر 
کسب و کارها بدلیل شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر 
قرار گرفته اند، نقطه عطفــی در صنعت بانکداری 

است.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک با کاهش 
چشــمگیر 43 درصدی مواجه شــده و 10۷2,6 
میلیارد تومان گزارش شــده که نشان از استحکام 
تسهیالت اعطا شــده در بخش های مختلف دارد، 
این رقم در دوره مشــابه قبلی رقم 18۷8 میلیارد 

تومان بوده است.
ســود حاصل از ســرمایه گذاری های بانک به 
مبلغ 632 میلیارد تومان افزایش داشته که بیانگر 
اقدامات بانک در راستای کسب بازدهی مناسب از 

سرمایه گذاریها است.
درآمد کارمزدی بانک بــا افزایش 36درصدی 
983,5 میلیارد تومان گزارش شــده که نشان می 
دهد بانک در حوزه فعالیت غیر مشاع علی الخصوص 
کارمزهای دریافتی ضمانتنامه به نحو مطلوب عمل 

کرده است.
افزایش 293 هزار میلیاردی در حقوق صاحبان 
سپرده های سرمایه گذاری نسبت به سال قبل که 
علی رغم وجود جذابیت در سایر بازارهای موازی ، 
کماکان قریب به اتفاق ســپرده گذاران، ســپرده 
گذاری در بانــک را ترجیــح داده اند.افزایش 40 
درصدی مانده ســرفصل ســپرده قانونی بانک به 
میزان 34,000 میلیارد ریــال که باعث اطمینان 
خاطر کلیه سپرده گذاران در بانک پاسارگاد خواهد 
شــد.افزایش 33 درصدی در بخش ســپرده های 
مشتریان )غیر هزینه زا( که باعث کاهش بهای تمام 

شده بانک و به تبع آن سودآوری بانک خواهد شد.
افزایش قابل توجه قیمت سهام بانک پاسارگاد 
در بازار بورس اوراق بهادار نسبت به سال قبل و نیز 
استقبال سهامداران به ســرمایه گذاری در سهام 
بانک پاسارگاد، همواره برند بانک پاسارگاد را بیش 
از پیش در بازار های داخلی و بین المللی در ســطح 

مطلوبی نمایان می کند.

بانک سامان را به عنوان برند 
محبوب خود انتخاب کنید

بانک سامان با مشــارکت در برگزاری جشنواره 
مردمی برنــد محبوب مصرف کننــدگان بار دیگر 
مردم را به ارزیابــی برند خود دعــوت می کند.به 
گزارش سامان رسانه، هفتمین نظرسنجی ساالنه 
برند محبوب مصرف کنندگان به عنوان بزرگ ترین 
رویداد نظرسنجی عمومی در حوزه برترین برندها در 
حال برگزاری است و عموم مردم و مشتریان بانک 
سامان می توانند ســامان را به عنوان برند محبوب 
خود، انتخاب کنند.بر این اساس بانک سامان طی 
دو دوره متوالی توانسته بود، با نظر مشتریان شبکه 
بانکی کشــور به عنوان محبوب تریــن بانک ایران 
انتخاب شود و این بار نیز با مشارکت در نظرسنجی 
ســاالنه برند محبوب مصرف کننــدگان، خود را 
در بوته ارزیابی و نظرســنجی عمومی قرار داده و از 
این مسیر می کوشــد تا عالوه بر بهبود فرآیندهای 
خدمت رسانی، زمینه افزایش رضایتمندی آن ها را 

فراهم کند.

نشست هم اندیشی با فعاالن 
اقتصادی استان مازندران

نشست هم اندیشــی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی با فعاالن اقتصادی استان مازندران 
در مرکز آموزشــی رفاهی بانک ملی ایران در 

بابلسر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران 
در این نشست که با حضور نمایندگان مردم 
شهر های مختلف اســتان در مجلس شورای 
اسالمی، دکتر محمد رضا حسین زاده مدیر 
عامل بانک ملــی ایران، مســووالن وزارت 
اقتصــادی و دارایــی، مدیــران عامل بانک 
ها،مسووالن اســتانی و همچنین جمعی از 
فعاالن اقتصادی اســتان مازنــدران برگزار 
شــد آخرین دغدغه ها و مشکالت اقتصادی 
فعاالن اقتصادی اســتان مورد نقد و بررسی 

قرار گرفت.
دکتر دژپســند ضمــن تقدیــر از حضور 
فعاالن اقتصادی اســتان در این نشســت، 
گفت:هدف از برگزاری این جلسات باید این 
باشــد که همه بتوانند از نتایج آن بهره مند 
شــوند و به طور جمعی باید طرح ها و پروژه 
های خود را مطــرح کنیم و با هم اندیشــی 
ببینیــم از چه راهــی می توانیــم زود ترین 

نتیجه را بگیریم و به هدف برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد اگر 
استان مازندران خوب مدیریت شود خیلی از 
نیازهای کشور برطرف خواهد شد و از جمله 
استان هایی است که میتوان در آن به اقتصاد 
هوشمند پرداخت، چراکه کمترین آلودگی 

و بیشترین بهره وری را دارد.

 کدام مشتریان به رمز دوم 
ثابت نیاز دارند؟

به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن 
- هیبنــا، راه انــدازی رمز دوم پویــا با هدف 
پیشــگیری از کالهبرداری های اینترنتی و 
فیشینگ در دســتور کار بانک مرکزی قرار 
گرفت و از زمستان ســال گذشته استفاده از 

آن اجباری شد.
بر اســاس اعالم پلیس فتا در سال139۷، 
بیش از20هزار پرونده فیشینگ ثبت شده و 
به باور عده ای از کارشناسان، جایگزین کردن 
رمز پویا بــه جای رمز ایســتا می تواند حجم 
ایــن پرونده ها را کاهش دهد. کارشناســان 
معتقدنــد اســتفاده از رمزهــای یــک بار 
مصرف می تواند تــا میزان90درصد احتمال 

کالهبردای های اینترنتی را کاهش دهد.
هر چند بانک ها از عموم مشــتریان خود 
می خواهند بــرای کارت هــای بانکی خود 
رمــز دوم یکبار مصــرف را فعــال کنند، اما 
فقط کســانی نیاز به دریافت رمــز دوم پویا 
دارند که مشــتری خریدهــای اینترنتی و 
پرداخت کنندگان قبوض و اقســاط در بستر 
الکترونیک محسوب می شوند و فعال کردن 
این رمز تنها برای کارت هایی ضروری اســت 
که با آن پرداخت هــای غیرحضوری صورت 
می گیرد. بنابراین الزامی وجود ندارد که رمز 

پویا برای تمام کارت های بانکی فعال شود.
در عین حال بــا تصمیم بانــک مرکزی 
مقرر شــد برای تراکنش های خرد بانکی به 
مبلغ زیر100هزار تومــان، همچنان امکان 

استفاده از رمز دوم ثابت وجود داشته باشد.
این روزهــا کــه اســتفاده از درگاه های 
پرداخــت الکترونیک بــرای پرداخت های 
جزئــی روزانــه بابت امــوری مثــل هزینه 
تاکسی هاس اینترنتی رواج زیادی پیدا کرده 
است، یک گروه از مشــتریان بانکی که اهل 
خریدهای اینترنتی نیســتند اما از خدماتی 
مثل تاکســی اینترنتی اســتفاده می کنند، 
می توانند برای رفــاه حال خود نســبت به 

فعال سازی رمز دوم ثابت خود اقدام کنند.
در حال حاضر در بانک مســکن نیز مانند 
سایر بانک ها امکان فعال سازی رمز دوم ثابت 
برای انجام تراکنش های بانکی بدون حضور 
کارت و با اســتفاده از رمز دوم ثابت، در مبالغ 
زیر100هــزار تومان همچنــان امکانپذیر 
است. برای اســتفاده از این قابلیت الزم است 
که مشــتریان رمز دوم ثابت خــود را فعال 

کنند.
برای فعال ســازی رمز دوم ثابت، مشتری 
بایــد در گام اول بــه خودپردازهــای بانک 
مســکن مراجعــه و گزینه »فعال ســازی 
رمز دوم ثابت« را انتخــاب کند. راه دیگری 
کــه وجــود دارد این اســت که بــه یکی از 
شــعب بانک مســکن مراجعه و درخواست 
فعال سازی رمز دوم ثابت را به متصدی امور 

بانکی ارائه کنند.
به گزارش هیبنا، مشــتریان باید در نظر 
داشــته باشــند که رمز دوم ثابت صرفا برای 
تراکنش های مجموعــا زیر100هزار تومان 

در یک روز قابل استفاده است.
صــدور رمــز دوم کارت هــای بانکی چه 
از نوع پویا و چــه ثابت بــرای تراکنش های 
زیر100هزار تومان نیز فقط توسط بانک های 
صادر کننــده کارت صــورت می پذیــرد و 
هیچگونه هزینــه ای برای مشــتریان در بر 

ندارد.

خبر نگره

شنبه   31 خرداد   1399         شماره   1277

مدیر عامل بانک رفاه در مراسم رونمایی از سامانه کارگزاری شعب: 

تنوع خدمات و دسترسی آسان، رضایت مشتریان را به همراه دارد

 اســتاندار مازنــدران در نشســت کمیســیون 
هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی اســتان، از 
عملکرد بانک صادرات ایران در حمایت از واحد های 

تولیدی استان قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران به 
نقل از خبرگزاری ایسنا، استاندار مازندران با قدردانی 
از عملکرد بانک صادرات ایران در اســتان مازندران 
به جهت عدم تملیک واحدهــای تولیدی و صنعتی 
بدهکار در ســال گذشــته، اظهار داشت: مجموعه 
مدیریت بانک صادرات مازندران توانست با سیاست 
تعاملی و فرصت دهی جهت احیا واحدهای تولیدی 
و کمک به پرداخــت حقوق کارکنــان این واحدها 
در ســال 98 از طریق طرح همیان ســپهر عملکرد 

قابل تقدیری از خود به نمایش بگذارد.
مدیــران اســتانی و روســای بانک هــای عضو 

کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی 
مازندران در سالن بانک ملی شهرســتان بابلسر، با 
اشاره به نقش مهم این شورا در توسعه مازندران گفت: 
شورای هماهنگی بانک های استان می تواند در سال 
جهش تولید، رونق هر چه بیشــتر کســب وکارها و 

اشتغال زایی را شتاب دهد.
وی با بیان این کــه امروز مشــکالت واحدهای 
تولیــدی و بانک هــای اســتان در ایــن جلســه 
آسیب شناسی شد، خاطرنشــان کرد: خوشبختانه 
در سال گذشته باوجود مشکالت و مضایق موجود، 
همراهی خوبی را در راستای رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی شــاهد بودیم و این مهم خــود را در میزان 
مصارف بانک ها نسبت به منابع آن ها نشان داده است 
که رشد 4 درصدی نسبت به ســال قبل از آن داشته 
و این نشــانگر همکاری و همراهی بانک های دولتی 

برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی و رشد و توسعه 
اقتصادی در استان است.

اســتاندار مازندران ادامه داد: طبق گزارش های 
ارائه  شده از سوی مدیریت بانک صادرات مازندران، 
این بانک در راستای احیا واحدهای تولیدی جلسات 
متعددی را با بدهکاران کالن بانکی، تولیدکنندگان و 
شرکت های کم فعال یا غیرفعال، انجام داده و با تعامل 
دوســویه راهکارهای مناســبی را برای برون رفت از 
مشکالت این واحدها اجرایی کرده است که این گونه 
اقدامات باید الگویی برای سایر بانک های استان باشد.

وی ادامــه داد: بانک صــادرات ایــران در ادامه 
موفقیت های خود توانســته با مدیریت هوشــمند 
سازمانی به عنوان موفق ترین بانک استان در وصول 

مطالبات نام خود را باالتر از بانک های دیگر قرار دهد.
استاندار مازندران گفت: به جرات می توان گفت 

مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان مازندران، 
عملکرد درخشانی که از خود به نمایش گذاشته و یکی 
از توانمندترین مدیران سیستم بانکی استان به شمار 

می رود.
حسین زادگان با اشاره به شــعار سال جاری که 
به فرموده مقام معظم رهبری به ســال جهش تولید 
ام گذاری شــده اســت اظهار کرد: بانک صادرات  ن
مازندران در سیاســتی جدید بازاریابــی مویرگی و 
حضور در تمامی شــهرک های صنعتی استان را در 

دستور کار خود قرار داده است.
وی خاطرنشــان کــرد: برگــزاری جلســات با 
کارفرمایان، صنعتگران و تولیدگران استان، کمک به 
احیای چرخه تولید و توزیع و مصرف از طریق طرح 
طراوت از دیگر برنامه های محــوری بانک صادرات 

مازندران در سال جهش تولید است.

ســازمان مدیریــت صنعتی، تندیــس بلورین 
هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی را به  بانک 

دی اعطا کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک دی، در مراســم 
هفدهمین دوره جایــزه ملی تعالی ســازمانی که 
در ســالن همایش های ســازمان مدیریت صنعتی 
و با حضــور امیر بیات تــرک، معــاون وزیر صمت و 
رییس هیئت عامل ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایران، ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی و جمعی از مدیران عامل 
سازمان های دولتی و خصوصی شــرکت کننده در 
هفدهمین دوره این جایزه برگزار شد، تندیس بلورین 

تعالی سازمانی به بانک دی اعطا شــد.بر اساس این 
گزارش، با اعالم رسمی مرکز تعالی سازمانی پس از 
طی مراحل ارزیابی توســط ارزیابان ملی و بررسی و 
نظارت در کمیته علمی و نیز صحه گذاری در کمیته 
داوری هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی ســازمانی، 
بانک دی شایســته دریافت جایزه تندیس بلورین 
تعالی سازمانی شناخته شد.در هفدهمین دوره جایزه 
ملی تعالی سازمانی، قدیمی ترین و معتبرترین جایزه 
ملی، شرکت ها و ســازمان های مختلف خصوصی و 
غیردولتی در یکی از 5 بخش ساخت و تولید، خدمات، 
سالمت، آموزش و بخش عمومی با پیاده سازی الگوی 
تعالی سازمانی در مجموعه خود و انجام خودارزیابی 

بر اساس الگوی تعالی ســازمانی در راستای اجرای 
برنامه های بهبود، اقدام کرده و با حضور در هفدهمین 
دوره اعطــای جایزه ملــی تعالی ســازمانی میزان 

سرآمدی شرکت خود را محک زدند.
بانک دی در ســال جاری در بخش »خدمات« و 
گروه سازمان های بزرگ برای رقابت در سطح تندیس 
بلورین در ارزیابی تعالی سازمانی شرکت کرد که پس 
از پنج روز ارزیابی در ســطح شــعب و ستاد با کسب 
امتیاز الزم در بازه 450 الی 500 ، شایســته دریافت 
تندیس بلورین هفدهمیــن دوره جایزه ملی تعالی 

سازمانی شد.
گفتنی اســت بانک دی در ســنوات گذشــته 

نیز با حرکتی مســتمر موفق شــد در ســال های 
1393،1391، 1394 و 1395 گواهــی تعهــد به 
تعالی، تقدیر نامه دو، سه و چهار ستاره تعالی را از آن 
خود نماید.در پی کسب این افتخار ارزشمند، دکتر 
برات کریمی، مدیرعامل بانک دی ضمن قدردانی از 
تالش ها و اهتمام جمعی مدیران و تسهیلگران تعالی، 
این موفقیت بــزرگ را به تمامــی کارکنان تبریک 
گفت.مجتبی حیدری، عضو هیئــت عامل و معاون 
سرمایه انسانی بانک دی به نمایندگی از دکتر برات 
کریمی،مدیرعامل بانک، لوح تقدیر و تندیس بلورین 
هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت 

کرد.

رئیس گروه مالی گردشــگری اعالم کرد: حفظ 
اشتغال، تاکید بر تعدیل نشدن نیرو و همچنین حفظ 
و توســعه واحدهای موجود از اهم برنامه ها در سال 

جهش تولید است.  
ه گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری،  ب
مهدی جهانگیری در حاشیه بازدید از مجتمع فوالد 
صنعت بناب و در نشســت مشــترک مدیران گروه 
مالی گردشگری و مجتمع فوالد صنعت بناب افزود: 
افزایش تولید، اســتفاده حداکثری و بهینه از نیروی 
کار ماهر، ایجاد طرح های توسعه براساس هدفگذاری 
های انجام شده در هلدینگ ماهان در دستور کار قرار 

می گیرد.
وی با اشاره به جایگاه مهم این مجتمع، بزرگترین 
نقطه قوت این شرکت را نیروی جوان، تحصیلکرده 
و متخصص دانست و تصریح کرد: با وجود پتانسیل 
موجود در این مجتمع اعم از فوالدسازی و نورد، این 
مجموعه یکی از واحدهای تولیــدی و تاثیرگذار در 

اقتصاد و اشتغال کشور و منطقه  است.

جهانگیری ادامه  داد : در شــرایطی که تحریم ها 
شرایط نامناسبی را بر تولید و صنعت کشور تحمیل 
کرده بود، گروه مالی گردشــگری مانــع تعطیلی و 
خاموش شــدن چراغ این مجموعه فوالدی شــد و 
به عبارت دیگر برای حفظ اشــتغال و اقتصاد پویا در 

منطقه و کشور گام برداشت.
وی دربــاره حمایــت همــه جانبه گــروه مالی 
گردشــگری از مجتمع فوالد بناب گفت : همراهی، 
همگامی و حمایت از مردم منطقه و این واحد تولیدی 
برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی این واحد 
به صورت کامل از گذشته در دستور کار بوده و اکنون 
نیــز از مدیریت مجموعه برای رشــد و توســعه آن 

حمایت خواهد شد.
جهانگیری با اشاره به رشــد صنعت فوالد کشور 
و ایجاد رقابت بین شــرکت های فــوالدی گفت: در 
حال حاضر شــرکت های فوالدی پویا، فعال و موفق 
عمل می کنند لذا مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در 
راستای سیاســت گذاری های انجام شده باید عمل 

کند و حضور پررنگی را دربین شــرکت های تولید 
کننده فوالد داشته باشد.رئیس گروه مالی گردشگری 
ورود در فرابورس را نیز یکی دیگــر از اهداف و برنامه 
های مهم ذکر کرد و از آمادگی و ایجاد شــرایط الزم 
برای ورود مجموعه فوالد بناب به بــورس خبر داد.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد که با توجه به حمایت 
جدی گروه مالی گردشــگری و پشــتیبانی بانک 
گردشگری و همت و تالش شــبانه روزی نیروهای 
شرکت بتوانیم در بورس، صادرات، تولید و همچنین 

تامین مواد اولیه و اصالح فرآیندها موفق عمل کنیم.
خامــی : مجتمع فوالد بناب تــوان تولید 

چندبرابری دارد
مدیرعامل بانک گردشــگری نیز در این نشست 
گفت: این بانــک در زمینــه اشــتغال و حمایت از 
واحدهای تولیدی پررنگ ظاهر شده و حمایت ها در 

سال جهش تولید نیز تداوم خواهد داشت.
مرتضی خامی افزود: مجتمع فوالد صنعت بناب به 
تبع برخورداری از حمایت زنجیره تولید و تامین مواد 

اولیه از جمله آهن اسفنجی در کنار رقبا مزیت هایی 
دارد که می تواند توان تولیدی این واحد را چند برابر 

کند.
وی با اشــاره به پشــتیبانی های انجام گرفته از 
مجتمع فوالد صنعت بناب تصریح کرد: این مجتمع 
همچنین می تواند بــا تکیه بر نیروهــای مجرب، 

تحصیلکرده و توانمند، رشدهای خوبی را تجربه کند.
مدیرعامل گسترش صنایع و معادن ماهان نیز در 
این بازدید و نشست به برنامه ریزی انجام شده برای 
افزایش تولید در سال جاری اشاره کرد و گفت : هدف 
این مجتمع در سال جهش تولید، برنامه ریزی برای 
رسیدن به 800 هزار تن محصول است ضمن اینکه 
در صادرات نیز افزایش چشمگیری را خواهیم داشت.

صادق جاهد خطیبی با اشــاره زنجیره تولید این 
هلدینگ افزود: با برخورداری از زنجیره کامل تولید 
اعم از معدن5 گل گهر، شــرکت احیاء استیل بافت، 
مجتمع فوالد صنعت بناب برای تامیــن مواد اولیه 

مورد نیاز مشکلی نخواهد داشت.

در نشست کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی استان انجام شد

قدردانی استاندار مازندران از عملکرد بانک صادرات ایران

» تندیس بلورین « تعالی سازمانی به بانک دی اعطا شد

حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی در سال جهش تولید تداوم می یابد



وزیر امور اقتصادی و دارایی اولویت اصلی دولت را افزایش تولید 
و توسعه اقتصادی دانست و تاکید کرد : دولت آمادگی کامل برای 
واگذاری اموال خود و بانک ها را به بخــش خصوصی دارد و در این 
راه مصمم اســت.فرهاد دژپسند روز پنجشــنبه در نشست هم 
اندیشی با فعاالن اقتصادی مازندران در بابلسر با اظهار این که تملک 
واحدهای تولیدی گره ای از مشکالت اقتصادی کشور باز نمی کند 

، افزود : هم دولت و هم بانــک ها به دنبال واگذاری تملکات خود به 
بخش خصوصی برای فعال شدن حوزه تولید هستند.

وی با تاکید بر این که دولت از هرگونه پیشنهاد بخش خصوصی 
برای برون رفت از بنگاهداری استقبال می کند و راهکارهای را به 
سرعت مورد بررســی قرار خواهد داد ، از فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی خواست تا برای فعال سازی واحدهای تولیدی پا پیش 

بگذارند.
کاهش زمان تاسیس شرکت از 72 روز به سه روز

وزیر اقتصاد همچنین با اشــاره به اجرای طــرح پنجره واحد 
فیزیکی ایجاد شرکت سرمایه گذاری و تولیدی ، اظهار داشت : در 
نخستین قدم ، این پنجره فیزیکی در پایتخت کشور فعال شده و 

زمان ایجاد شرکت را از ۷2 روز به سه روز کاهش داده است.

آمادگی دولت برای واگذاری اموال به بخش اقتصادیاقتصاد و انرژی 4

توزیــع صندوق های قابل معاملــه )ETF( با این 
هدف انجام گرفت که ســهام داران بتوانند با ریسک 

کمتری وارد بازار سرمایه شوند.
باتوجه به نوســاناتی که در شاخص کل بورس در 
هفته  آخر خرداد ماه به وجــود آمد و باعث التهاب در 
بازار بورس شد و خبر های حاکی از سری دوم عرضه 
صندوق  ای تــی اف در بــورس, طی ایــن گزارش 

تحوالت بازار سرمایه را بررسی کرده ایم؛
علی عباسی کارشناس بازار سرمایه در خصوص 
روند بازار بورس در هفته  گذشــته اظهــار کرد: بازار 
بورس در هفته ای که گذشــت یــک روند منفی به 
مثبت را به لحاظ حجم معامالت و شاخص پشت سر 
گذاشت این مسئله بدین معنا است که ما در این هفته 

رشد صعودی و نزولی بازار را یک جا مشاهده کردیم.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود: نکته ای که در 
بازار بورس این هفته حائز اهمیت بود این اســت که 
همانند هفته های گذشته به طور متوالی روند مثبت 
یا منفی را تجربه نکردیم بلکه در بعضی از روز ها بازار 
سبز پوش بود و در روز های دیگر روند رو به رشد بازار 
تا حدودی اُفت می کرد. دلیل این امر این اســت که 
نخست بازار دارد به حالت تعادل خود دست می یابد 
و دوم این که ســهام داران جدید به این منطق دست 
یافته اند که در کدام بازه  زمانی یک سهم راخریداری 

کنند یا آن را به فروش برسانند.
فزایش عالقه  مردم برای خرید ســهام  ا

شرکت های پاالیشگاهی
او تصریــح کــرد: در این هفته پتروشــیمی ها و 

پاالیشگاه ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 
بودند بــه علت آنکه طبق رصد هــای صورت گرفته 
در بازار بورس بیشتر ســهام داران برای خرید سهام 
به سمت پاالیشگاه ها ســوق پیدا کرده بودند و این 
موضوع نشان دهنده  این است که در آینده  نچندان 
دور ما اوضاع خوبی را در شــرکت های پاالیشگاهی 

شاهد خواهیم بود.
خبر افزایش نرخ قیمت سیمان دلیل موثر بر 

رشد شاخص بازار بورس
عباسی در پاسخ به این ســوال که دلیل افزایش 
شــاخص بورس در روز هــای آخر هفتــه چه بود؟ 
بیان کرد: خبر های شنیده شــده حاکی از افزایش 

نرخ قیمت سیمان ســبب روی آوردن سهام داران 
برای خرید سهام این شــرکت ها شد که این مسئله 
تاثیر چشمگیری را روی شــاخص ها در آخرین روز 

معامالت بازار بورس داشت.
فردین آقا بزرگی کارشــناس بازار ســرمایه در 
خصوص امکان معامله صندوق هــای ETF از تاریخ 
4 تیرماه در بازار بــورس بیان کرد: در حقیقت توزیع 
این صندوق های قابل معامله برای آن است که سهام 
داران بتوانند با یک ریســک کمتــری وارد این بازار 
شــوند؛ که در مرحله اول این صندوق ها با یک سری 
محدودیت وارد بازار سهام شد به طوری که هر سهام 
دار نمی تواند بیشتر از دو میلیون تومان در این بخش 

سرمایه گذاری کند.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود: تنها راهی که 
بتوان از طریق آن هم عرضه و تقاضا را برابر کرد و هم 
حجم نقدینگی را در بازار بــورس کنترل کرد توزیع 

همین صندوق ها در بازار سهام است.
او تصریح کــرد: روی صندوق هــای قابل معامله 
مدیریت های دقیقی صورت می گیرد. این مســئله 
بدین معنا است که کارشناســانی که از جانب مردم 
بر ســهام  آن ها جهت خرید و فروش نظارت دارند، 
زیر نظر دولت قرار دارند که می تــوان گفت که این 
صندوق های قابل معامله به نحوی مانند سهام عدالت 

هستند.
اُفت کم شاخص کل در بازار بورس طی این 

هفته
آقا بزرگــی در خصوص اینکه با توجــه به توزیع 
مجدد صندوق های ای تی اف ما در این هفته با کاهش 
شاخص  بازار بورس مواجه خواهیم بود یا خیر؟ بیان 
کرد: به طور معمول عرضه های اولیه تا حدودی جو 
بازار را متشنج می کند شاید در این هفته با اُفت موقت 
مواجه باشیم، اما می توان اشاره کرد که در مرحله  اول 
هنگامی کــه صندوق های  ای تی اف عرضه شــدند 
ارزش آن بالغ بر دوازده هزار میلیــارد تومان بود که 
معادل یک روز از معامالت در بازار بورس اســت پس 
جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد. آقا بزرگی 
در پایان به افزایــش قیمت ســهام های موجود در 
بازار بورس گفت: دلیل اصلی این مســئله را می توان 

افزایش میزان حجم نقدینگی در بازار بورس دانست.
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خبر

عضو کمیته مشــترک بازرگانی ایــران و آفریقــای جنوبی گفت: 
روش های پراکنده و بدون برنامه باعث شده تجار و بازرگانان ایرانی عمال 
هیچ نوع حمایتی را از مسئولین دریافت نکنند و به همین دلیل جذابیت 
حضور در قاره آفریقا از دســت رفته، به طوری که منافع ملی و اقتصادی 
ایران در این قاره و بویژه آفریقای جنوبی به عنوان کشــوری مهم در قاره 
نادیده گرفته شده است مریم ســلطانی در مورد رابطه اقتصادی ایران و 
آفریقای جنوبی اظهار داشــت: پس از انقالب به دلیــل حکومت رژیم 
آپارتاید  آفریقای جنوبی، روابط ایران با این کشور قطع بود و بعد از پیروزی 
نلســون ماندال بتدریج روابط سیاسی ایران گســترش یافت. اما روابط 

اقتصادی ناقص و بدون عملیات مناسبی باقی مانده بود.
وی ادامه داد: در اتاق بازرگانی ایران تالش هایی صورت گرفت تا این 
روابط گســترش پیدا کند. این روابط به همــت وزارت خارجه در قالب 
کمیسیون مشترکی شــامل وزرای خارجه دو کشور با محوریت وزارت 
علوم به صورت مدون و ممتد برگزار شد که متاسفانه به دلیل تحریم ها 

این کمیسیون ها چندان کارآمد نبود.

عضو کمیته مشترک بازرگانی ایران و آفریقای جنوبی تصریح کرد: با 
توجه به موقعیت آفریقای جنوبی به عنوان تامین کننده اصلی جنوب قاره 
افریقا، کشورهای زیادی را ناگزیر وارد کننده از این کشور کرده است. بنادر 
مهم، صنعت پیشرفته معدنی، صنایع نظامی، جزء اصلی ترین امتیازات 
این کشور اســت. ایران جزء تامین کنندگان نفت و انرژی این کشور به 

صورت سنتی است که این مهم هر روز به دلیل تحریم ها کمتر می شود.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف نهادهای اقتصادی در بســط روابط با 
آفریقا اظهار داشت: متاسفانه سازمان توســعه تجارت، وزارت خارجه، 
نمایندگی های جمهوری اسالمی در قاره سیاه  و بخش خصوصی به دنبال 
آن، استراتژی مشخص و مدونی برای حضور قاطع و پررنگ در کشورهای 
بزرگ آفریقایی ندارند و کشــور آفریقای جنوبی هــم به همین دلیل 
بازارهای خود را به شرکت های اروپایی، چین و ترکیه واگذار کرده است 
و اغلب تولیدات این کشورها و پیمانکاران و سرمایه گذاران آنها، فعالیت 

دقیق و گسترده ای در آفریقای جنوبی دارند.
سلطانی ادامه داد: روش های پراکنده و بدون برنامه باعث شده تجار و 

بازرگانان ایرانی عمال هیچ نوع حمایتی را از مسئولین دریافت نکنند و به 
همین دلیل جذابیت حضور در قاره آفریقا از دست رفته است. به طوری که 
منافع ملی و اقتصادی ایران در این قاره و بویژه آفریقای جنوبی به عنوان 
کشوری مهم در قاره نادیده گرفته شده است. پیشنهادات مهمی مانند 
برگزاری نمایشــگاه دائم محصوالت تولیدی ایران در افریقای جنوبی، 
حمایت شــرکت های ایرانی و حضور ایرانیان در این کشــور، حمایت 
سیاسی و اقتصادی از این شــرکت ها، ایجاد کوریدور هوایی و دریایی،...

بارها ارائه شده که متاسفانه تا امروز نادیده گرفته است.
این کارشــناس اقتصادی متذکر شــد: امیدواریم بنا به سیاســت 
درون گرایی و برون زایی در اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، دستگاه های 
دولتی با حمایت جدی و مشفقانه از بخش خصوصی، استفاده از این قاره 
را در عرصه اقتصادی و سیاســی که در راستای امنیت ملی و چشم انداز 
1404 است را سرلوحه عمل خود قرار دهند. از همین روی تشکیل یک 
میز اقتصادی افریقای جنوبــی در وزارت خارجه با حضور همه بازیگران 

دولتی و خصوصی امری واجب و هوشمندانه است.

یک کارشــناس دولــت الکترونیک بــا تاکید بر 
ضرورت برقراری ارتباط شماره ملی و کدپستی افراد، 
گفت: با این روش، عالوه بر تعیین محل سکونت افراد، 
خانه های خالی نیز شناسایی می شود و بدین ترتیب 
می توان طرح هایی مانند اخذ مالیات از این خانه ها را 

اجرا کرد.
یکی از فرصت هایی که شیوع بیماری کرونا ایجاد 
کرده اســت، توســعه ارتباطات دیجیتالی است که 
مصادق بارز آن دولت الکترونیک اســت. با گسترش 
دولت الکترونیک مراجعات حضوری حذف شــده و 
ارتباطات بین مردم و اداره ها به واســطه کانال های 

چند رسانه ای انجام می شود.
ا شــیوع ویروس کوویــد 19 اهمیت دولت  ب
لکترونیک در بحث ارائه خدمات به ارباب رجوع  ا
و شناسایی اقشــار ضعیف بیش از پیش احساس 

شد.
»حسین میرزایی« کارشــناس و مشاور حقوقی 
دولت الکترونیک روز پنجشــنبه در گفــت و گو با 
ایرنا درباره اهمیت دولت الکترونیک اظهار داشــت: 

در کشــورهای آلمان، چین، اوکراین،   کانــادا که از 
نظام های اطالعاتی پیشرفته و پایگاه های اطالعاتی 
گسترده برخوردار هستند، شهروندان ملزم هستند 
آدرس محل دقیق سکونت را در صورت تغییر به روز 

رسانی کنند.
وی افزود: یک مرجع هم برای این کار وجود دارد 
و اطالعات را ثبت می کنند و با کمک این تکنولوژی 
در دوران شیوع کرونا، حمایت های دولت با استفاده از  
کدپستی هایی که در اختیار داشتند برای افراد ارسال 

می شد.
این کارشناس دولت الکترونیک گفت: برنامه ریزی 
برای ارائه تمام خدمات آموزشی، سالمت، توزیع کاال، 
تامین انرژی، اشــتغال، تامین مسکن، توسعه حمل 
و نقل، تامین امنیــت و هرآنچه تصور کنید از تحلیل 
همبســتگی میان اطالعات جمعیتی افراد و محل 

سکونت آنها به دست می آید.
وی اضافه کرد: در نظام های حقوقی و قضایی نیز 
ارتباط بین اطالعات ســکونتی و هویــت افراد برای 
ابالغ حکم و فراخوان آنها برای حضور در دادگاه بسیار 

اهمیت دارد که با حضــور دولت های الکترونیک این 
مشکل تا حدی حل شده است.

میرزایی گفت: در حال حاضر شرکت ملی پست 
زیرساخت صدور آنالین کدپستی را فراهم کرده است 
و این تحول بزرگی است که به واسطه آن گواهی پستی 
به صورت غیرحضوری برای افراد ارائه می شود به این 
صورت که در سایت ثبت احوال، نیز امکان اعالم تغییر 
نشانی وجود دارد و افراد می توانند آخرین کدپستی 
خود را ثبت کنند و تغییر نشــانی، قابل بهره برداری 

است.
وی اظهارداشــت: 23 ســال از تصویــب قانون 
اختصاص شماره ملی و کدپستی به ایرانیان می گذرد 
و براساس این قانون، سازمان ثبت احوال مکلف است 
با همکاری شرکت ملی پست بین شماره ملی افراد و 
کدپستی آنها ارتباط برقرار کند تا از این طریق امکان 
استعالم اطالعات هویتی و امکاناتی براساس کدملی 

برای تمام دستگاه ها فراهم شود.
کارشناس حوزه ارتباطات گفت: برای تحقق این 
موضوع ابتدا باید همه دستگاه ها، سازمان ها، بانک ها، 

مدارس و ســازمان تامین اجتماعی که آدرس را به 
صورت خوداظهاری از افراد می گیرند، مکلف شــوند 

بخش آدرس را حذف کنند.
وی افزود: مردم نیز مکلف شــوند به سایت اعالم 
تغییر نشانی مراجعه و کدپستی خود را اظهار کنند 
و ســازمان ثبت احوال نیز به تمام دستگاه هایی که 
بخش آدرس را حذف کردند خدمات وب ســرویس 
استعالم را ارائه دهد تا با اخذ کدملی اطالعات هویتی 

و سکونتی مراجعان را دریافت کنند.
میرزایی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال و شرکت 
پســت، زیرســاخت های الزم برای ادغام اطالعات 
هویتی و ســکونتی را فراهم کرده و تنها نیاز به عزم 
ملی در این خصوص است تا بزرگترین تحول در این 

خصوص را شاهد باشیم.
وی درباره مزایای این اقدام گفــت: با تحقق این 
امر همانطور که محل سکونت افراد تعیین می شود، 
خانه های خالی نیز شناســایی می شود و با این روش 
می توان برنامه  ریزی های الزم همچون اخذ مالیات از 

این خانه ها را انجام داد.

ســنگاپور باز هم بهترین کشــور جهان برای راه 
اندازی کسب و کار شــناخته شد.موسسه آی ام دی 
امسال نیز به مانند سال های گذشته اقدام به معرفی 
بهترین کشورهای جهان برای راه اندازی کسب و کار 
از نظر رقابت پذیری آن هــا پرداخت. این رتبه بندی 
با مشــارکت 5866 مدیر عامل شرکت های مختلف 
سراسر جهان و بر اساس چهار شاخص اصلی: کارایی 
دولت، کارایی محیط کسب و کار، عملکرد اقتصادی 
و زیرساخت های الزم برای انجام  کسب و کار صورت 
گرفته است. آرتور بریس، مدیر این موسسه گفت: در 
حالی که بحران ناشی از شیوع کرونا در جهان، کسب 
و کارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است الزم است 
حکومت ها با حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی به آن ها 

کمک کنند تا بر این شرایط غلبه کنند. 
برترین کشورها

1- سنگاپور

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: بدون تغییر
2- دانمارک

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: شش رتبه افزایش
3- سوییس

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: یک رتبه افزایش
4- هلند

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: دو رتبه افزایش
5- هنگ کنگ

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: سه رتبه کاهش
6- سوید

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: سه رتبه افزایش
۷- نروژ

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: چهار رتبه افزایش
8- کانادا

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: پنج رتبه افزایش
9- امارات 

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: چهار رتبه کاهش
10- ایاالت متحده آمریکا

تغییر رتبه نسبت به سال قبل: هفت رتبه کاهش
بدترین کشورها

1- ونزویال
2- آرژانتین

3- مغولستان
4- کرواسی

5- آفریقای جنوبی
6- اردن

۷- اسلواکی
8- برزیل

9- اوکراین
10- کلمبیا

رتبه دیگر کشورها
در این رتبه بندی همچنین قطر در رده چهاردهم، 

آلمان هفدهم، اســترالیا هجدهم، انگلیس نوزدهم، 
چین بیستم، عربستان بیست و چهارم، فرانسه سی و 
دوم، ژاپن سی و چهارم، هند چهل و سوم، ترکیه چهل 
و ششم و روسیه در رتبه پنجاهم قرار گرفته است. الزم 
به ذکر است ایران جزو کشورهایی است که در گزارش 

امسال رتبه بندی نشده اند.

تحریم ها سهم ایران از تامین انرژی آفریقای جنوبی را کاهش داد

کارشناس دولت الکترونیک:

شناسایی خانه های خالی با احصاء اطالعات از طریق کدملی

بهترین کشورها برای راه اندازی کسب و کار

 جدیدترین تصمیمات 
در مورد مهلت آزادسازی 

سهام عدالت
سخنگوی طرح آزادســازی سهام عدالت 
جدیدتریــن تصمیمــات در مــورد مهلت 
آزادسازی سهام عدالت را تشریح کرد.حسین 
ا اشــاره به پایان مهلت آزادسازی  فهیمی ، ب
سهام عدالت در ساعت 24 امشب، اظهار کرد: 
طبق آخرین تصمیمات، مهلت انتخاب روش 
مستقیم برای سهام عدالت ساعت 24 امشب 
به پایان می رســد.وی ادامه داد: مشــموالن 
می تواننــد با مراجعــه بــه درگاه اینترنتی 
WWW.SAMANESE.ir روش مستقیم 
را انتخاب کنند. عدم مراجعه به سایت مذکور 
به معنی انتخاب روش غیرمســتقیم است.
به گفته فهیمی تاکنــون 18 میلیون و 500 
هزار نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام 
عدالت خود انتخاب کرده اند.در حالی بر پایان 
مهلت انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام 
عدالت تاکید شده است که پیش از این اعالم 
شده بود ممکن است این مهلت تا شنبه ادامه 

داشته باشد.

پس از توقف دو و نیم ماهه:
ترکمنستان ۳۰ واگن 

کاالی ایرانی را پذیرش 
کردترکمنستان ۳۰ واگن 

کاالی ایرانی را پذیرش کرد
ــخنگوی گمرک ایران: صبــح امروز  س
از ســوی ترکمنســتان، در مرز سرخس 30 
واگن کاالی صادراتی ایران پــس از دو و نیم 
ماه توقف، پذیرش شد.سید روح اله لطیفی، 
سخنگوی گمرک اظهار داشت : صبح امروز از 
سوی ترکمنستان، در مرز سرخس 30 واگن 
کاالی صادراتی ایران پس از دو و نیم ماه توقف، 
پذیرش شد.وی افزود: مسیر ریلی سرخس، از 
13 فروردین ماه از سوی ترکمنستان مسدود 
شــده بود و ۷۷0 واگن تا روز گذشته منتظر 
انتقال کاال به این کشور بودند که 30 واگن از 
آن امروز پذیرش شــد.لطیفی اظهار داشت: 
مرزهای زمینی کشورمان با ترکمنستان، در 
ســرخس، لطف اباد، باجگیران و اینچه برون 
از ابتدای اسفند98 تا کنون  مسدود هستند. 
و انتظار می رفــت با افتتاح پل دوســتی در 
سرخس شاهد بازگشــایی مرزهای زمینی 
هم باشیم.سخنگوی گمرک در ادامه گفت:با 
خروج 30 واگن کاال از  ســرخس ۷40 واگن 
دیگر در این مــرز و 131واگن در اینچه برون 
و 6 واگن در لطف اباد همچنان متوقف هستند 
و امیدواریم عشق آباد بر اساس مذاکراتی که 
داشته است مرزهای ریلی و زمینی  خود را به 
طور کامل با اجرای پروتکل های بهداشتی که 

همه مقدمات آن  انجام شده بازگشایی کند.

ترانزیت به خاک عراق برای 
تمام روزهای هفته از مرز 

مهران امکان پذیر شد
ا مذاکره گمرک با مقامــات مرزی عراق  ب
مشــکل ترانزیت به خاک عراق بــرای تمام 

روزهای هفته با تعداد مشخص مرتفع گردید.
غالمی مدیــر کل گمرکات اســتان ایالم  
اظهار داشــت:  از نیمه دوم اسفند 98 فعالیت 
تجاری درمرز مهران به دلیل شــیوع کرونا از 
طرف عراق به حالت تعلیق درآمده بود که  به 
حول قوه الهی پس از رایزنی های متعدد توسط 
مقامات استانی و دستور رئیس جمهور محترم  
و برگزاری جلســات متعدد با مقامات مرزی 
عراق توسط گمرک )سه نشست( منتهی به 
جلسه مورخ  18 خرداد 99 توافق الزم بر سر 
فعالیت تجاری دو روز در هفتــه در روزهای 
یکشنبه و چهارشنبه و هر روز 250 کامیون 
)عمال بیش از 300 کامیون (حامل کاال بعمل 
آمد  و از روز دوشــنبه 19 خرداد  با بارگیری 
کاالهای دپو شده در مرز رسما فعالیت تجاری 
شروع شد که انشااهلل با رایزنی های الزم شاهد 
افزایش تعداد روزها تا روال عادی 400 تا 600 

کامیون در روز خواهیم بود.

ارمنستان از عادی شدن 
تبادل کاال با ایران خبر داد

نهاد دولتی ارمنســتان )SRC( با انتشار 
بیانیــه ای اعالم کــرد که ایســتگاه گمرک 
»مگــری« در جنوب این کشــور و هم مرز با 
ایران، برای ارسال انواع محموله به این کشور 

به حالت عادی بازگشته است.
ک نهاد دولتــی ارمنســتان )SRC( با  ی
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که ایستگاه گمرک 
»مگــری« در جنوب این کشــور و هم مرز با 
ایران، برای ارسال انواع محموله به این  کشور 

به حالت عادی بازگشته است.
بنابراین، هنگام حمل و نقل انواع کاال بین 
ارمنستان و ایران، دیگر نیازی به بارگیری کاال 

در ایست  بازرسی های دو کشور نیست.
ارمنستان پیشــتر به دلیل شیوع ویروس 
کرونا شــرایط اضطراری را در مرزها و گمرک 

خود اعالم کرده بود.

 نرخ بیکاری در سوئد 
رکورد زد

نرخ بیکاری در ســوئد به باالترین سطح 
تاریخ معاصر خود رسید.

نــرخ بیــکاری در بزرگ تریــن اقتصاد 
قه اسکاندیناوی یعنی سوئد افزایشی  ط ن م
بوده اســت؛ به گونه ای که تا پایان 12 ماه 
منتهی به مــی، نرخ بیکاری بــا 1.9 درصد 
افزایــش در مقایســه با مدت مشــابه ماه 
گذشته به 9 درصد رســیده است. این نرخ 
بیکاری که 0.5 درصــد باالتر از پیش بینی 
های قبلی بوده است نخستین نرخ بیکاری 
باالی هشت درصد از سال 2014 محسوب 

می شود. 
طی این مدت شمار افراد بیکار سوئدی 
با 110 هــزار نفر کاهش بــه 49۷ هزار نفر 
رسیده و این در حالی است که با کاهش 34 
هزار نفری شمار شاغالن، اکنون 5 میلیون 

و 23 هزار نفر در این کشور شاغل هستند.
در همین مدت نرخ مشــارکت در بازار 
کار با 0.8 درصد افزایش نســبت به ماه قبل 
به ۷3.3 درصد رسیده و نرخ اشتغال با 0.1 
درصد افزایــش در ســطح 68 درصد قرار 

گرفته است.
متوسط نرخ بیکاری سوئد در بازه زمانی 
1980 تا 2019 معــادل 5.95 درصد بوده 
اســت که باالترین نرخ بیکاری ثبت شــده 
طی این مدت مربوط به ژوئن ســال 199۷ 
با 10.5درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز 
مربوط به ژوئیه 1989 بــا 1.3 درصد بوده 

است.
از سوی دیگر متوســط نرخ تورم اتریش 
در 12 مــاه منتهی بــه می بــا 0.8 درصد 
کاهش نســبت به ماه قبل بــه 0.۷ درصد 
رســید. این نرخ تورم کــه پایین ترین نرخ 
ثبت شــده در اتریش از اوت 2016 تاکنون 
اســت، بیش از همه در نتیجه کاهش تورم 
حمل و نقل )از منفــی 1.6 درصد ماه آوریل 
به منفی 3.1 درصد در ماه می(، لوازم منزل 
)از 0.9 درصد به منفی 0.2 درصد( و لباس و 
پوشاک )از صفر درصد به منفی 2.۷ درصد( 

بوده است.
از سوی دیگر اما تورم در بخش رستورن 
و هتلــداری کاهش پیــدا کرده اســت. بر 
مبنای ماهانه نیز نرخ تورم اتریش منفی 0.6 

درصد اندازه گیری شده است. 
متوســط نرخ تورم اتریش در بازه زمانی 
1958 تا 2019 معــادل 3.23 درصد بوده 
اســت که باالترین تورم ثبت شــده مربوط 
به تورم 10.2 درصدی ســپتامبر 19۷4 و 
کمترین تورم ثبت شــده مربوط به مارس 

1959 با منفی 3 درصد بوده است.

ثبت کمترین نرخ تورم 
انگلیس در 4 سال گذشته

نرخ تورم پنجمیــن اقتصاد بزرگ جهان 
بــه پایین ترین ســطح خــود از زمان همه 

پرسی برگزیت رسید.
همزمــان با شــیوع گســترده ویروس 
کرونا در اروپا و انگلیس کــه منجر به توقف 
بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در این 
کشور شده، نرخ تورم ســاالنه این کشور تا 
پایان ماه می با 0.3 درصد کاهش نسبت به 
مدت مشابه منتهی به ماه قبل به 0.5 درصد 

رسیده است.
این نرخ تورم کــه پایین ترین نرخ تورمی 
انگلیس در طول چهار ســال اخیر محسوب 
می شود، بیش از همه تحت تأثیر کاهش نرخ 
تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته است که 
تورم آن از منفی یک درصد در ماه آوریل به 
منفی 1.۷ درصد در ماه می تقلیل پیدا کرده 
اســت. نرخ تورم در بخش لباس و پوشاک 
از منفــی 2.9 درصد به منفــی 3.1 درصد 
رسیده است. از ســوی دیگر در بخش مواد 
غذایی و نوشیدنی نرخ تورم صعودی بوده و 
از 1.3 درصد در مــاه آوریل به 1.8 درصد در 

ماه می افزایش یافته است.
هســته تورمی که تغییرات قیمت مواد 
غذایی و انــرژی را به دلیل نوســانات باالی 
آن در نظر نمی گیرد، تا پایان ماه می با 0.3 
درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به 1.8 

درصد رسیده است.
نرخ تــورم ماهانه در انگلیــس نیز بدون 
تغییر نسبت به ماه قبل به منفی 0.1 درصد 
رسیده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در 
بازه زمانــی 1989 تــا 2019 معادل 2.55 
درصد بوده اســت که باالتریــن تورم ثبت 
شــده مربوط به ماه آوریــل 2015 با 8.5 
درصد و کمترین تورم نیــز مربوط به آوریل 

2015 با منفی 0.1 درصد بوده است.
نیل بریل، کارشــناس ارشــد مدیریت 
دارایی در موسســه پریمیــر میتون گفت: 
در حال حاضر نرخ تــورم خیلی مایه نگرانی 
بانک مرکزی نیست و برعکس هنوز فضای 
مانور زیادی با توجه به فاصلــه نرخ تورم از 
سطح هدفگذاری شــده وجود دارد، به نظر 
نمی رسد تا پایان سال شاهد نزدیک شدن 

تورم به محدوده دو درصدی باشیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد؛



عملیات عمرانی طرح بازافرینی فضای شــهری 
سرای روغنی با حضور شهردار شیراز، رئیس و اعضای 
شورای شهر و جمعی از کسبه و معتمدین بازار وکیل 

در راستای باززنده سازی بافت تاریخی آغاز شد.
یــس کمیســیون گردشــگری و زیــارت  رئ
شورای اسالمی شــهر شــیراز در این آیین گفت: از 
شــهرداری شــیراز که اقدام به اجرای پروژه هایی 
در حــوزه بــاز آفرینــی و ایجاد فضاهای شــهری 
 با حفظ اصالــت آنها کرده اســت، تقدیــر میکنم.

ســولماز دهقانــی با اشــاره به بودجــه اختصاص 
یافته به بافت تاریخــی فرهنگی شــیراز افزود: در 
ســال جاری بودجه مناســبی به بافــت تاریخی و 
فرهنگی اختصاص یافته و عالوه بر ســرای روغنی 
ها، دو ســرای گمرک واحمدی نیز احیا می شــود و 
 امیدواریم که شــاهد رونق این بخش از شهر باشیم.

وی با اشاره به مشــکالت اقتصادی موجود ادامه داد: 
در این شــرایط اقتصادی کار کردن، اجرای پروژه ها 
و مدیریت منابع کار دشــواری اســت اما شهرداری 
توانسته با قوت پروژه های مختلفی در شهر از جمله 
 تعدادی پروژه در حوزه باز آفرینی شهری را اجرا کند.

رئیس کمیســیون گردشــگری و زیارت شــورای 

اسالمی شــهر شــیراز از اجرای محور گردشگری 
حافظ و اجرای تراموا بــه عنوان دو پــروژه اثر گذار 
 حوزه گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی یاد کرد.

شــهردار منطقه بافت تاریخی و فرهنگی شهرداری 
شــیراز هم در ایــن آیین ضمــن تاکید بــر اینکه 

رویکرد شــهرداری احیا و بازآفرینی بافت تاریخی 
اســت، گفت: از سال گذشــته پروژه هایی در سطح 
منطقه هشــت با نــگاه گردشــگری و بازآفرینی 
 شروع شده و بیشــتر آنها به نتیجه رســیده است.

قلندری اضافه کــرد: در راســتای رویکرد شــورا 

و شــهرداری مبنی بر توســعه گردشــگری برای 
بازآفرینی ســطح منطقه برنامه ریزی کرده ایم و در 
این راســتا بازافرینی خیابان طالقانی سال گذشته 
انجام شــد. همچنین برنامه ریزی بازافرینی سطح 
منطقه هشت با هدف گردشگری در سه محور شروع 
شده اســت. یکی از این برنامه ریزی ها طرح جامع 
بازآفرینی زندیه اســت که بازافرینی سرای روغنی و 
 تیمچه احمدی نیز در همین راســتا انجام می شود.

وی افــزود: بــا نــگاه ویژه شــهرداری بــرای احیا 
بافــت تاریخــی و گردشــگری در بودجه ســال 
 99 اعتبــاری ویــژه اختصــاص یافتــه اســت.

قلنــدری عنوان کــرد: انجــام اقدامــات عمرانی 
بــا محوریــت بازآفرینــی در ســطح منطقــه 
هشــت به صورتــی اســت کــه مشــکلی برای 
 کســبه فعــال در ایــن محورهــا ایجاد نشــود.

شــهردار منطقه 8 شیراز خاطرنشــان کرد: یکی از 
اتفاقی که ســرای روغنی اتفاق افتاد، تفاهم نامه ای 
سه جانبه با  کسبه و میراث فرهنگی منعقد شده که 
طبق این تفاهم نامه میراث فرهنگی قول داده که از 
اعتبارات دولتی برای بازآفرینی بافت تاریخی اقدام 

کند.

در راستای باز زنده سازی بافت تاریخی

عملیات اجرای طرح بازآفرینی سرای روغنی شیراز آغاز شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان گیالن، مدیرعامل این شرکت در نشست با اصحاب 
رسانه و مطبوعات از اتصال دومین تصفیه خانه آب گیالن به خط 
انتقال شرق گیالن و افزایش دو برابری ظرفیت تولید آب تصفیه 
خانه بزرگ آب گیالن خبر داد سید محسن حسینی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به 
نامگذاری سال جاری بنا به فرموده مقام معظم رهبری بعنوان سال 

جهش تولید اظهار داشت: در راستای اجرای پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران ، وزارت نیرو 250 طرح به ارزش 50 هزار میلیارد 
تومان را در 31 اســتان افتتاح می نماید که اتصال دومین تصفیه 
خانه آب گیالن به خط انتقال شــرق گیالن نیز در این راستا اجرا 
خواهد شد وی با بیان اینکه تصفیه خانه بزرگ آب گیالن در سال 
13۷8 وارد مدار بهره برداری شــد افزود: عملیات اجرایی تصفیه 
 BOT خانه دوم از سال 1393 توســط بخش خصوصی به روش

)ساخت، بهره برداری و انتقال( آغاز شــد که یکی از مدرن ترین و 
مجهزترین تصفیه خانه های کشور می باشد و تیرماه امسال به بهره 
برداری خواهد رسید و با بهره برداری از این تصفیه خانه و افزایش دو 
برابری ظرفیت تصفیه آب اتفاق بزرگی برای استان رخ خواهد داد 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن اظهار داشت: با راه 
اندازی فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 3000 لیتر در ثانیه به 

ظرفیت تولید آب اضافه خواهد شد .

۵شهرستاناتصال دومین تصفیه خانه آب گیالن به خط انتقال شرق استان 
پیام تسلیت دکتر نوروزی، 

شهردار اصفهان در پی درگذشت 
استاد محمدعلی کشاورز

ای دریغ آنکه رفت...  
در واپســین روزهای بهار، خبر درگذشت 
واال هنرمندی از دیار نصــف جهان که خیل 
دوستدارانی به وســعت ایران و دیار هنر دارد، 

خزانی سوزناک برایمان رقم زد. 
 اســتاد محمدعلــی کشــاورز، هنرمند 
اصفهانی نامدار عرصه سینما، تلویزیون و تئاتر 
و پیشکســوتی گرانقدر، از دنیای فانی رخت 
بربســت تا در دنیای نیک نامی های هنری و 

فرهنگی اش، جاودانه ادامه حیات دهد. 
ینجانب درگذشــت این هنرمند فقید و  ا
اصیل را به جامعه هنری، فرهنگی، هنرمندان 
عرصه ســینما و تصویر، دوســتداران هنر به 
ویژه همشهریان هنرشناس اصفهانی و همه 
ایرانیــان، همچنین به خانــواده محترم وی 
تسلیت گفته و از خداوند منان، برای او رحمت 
واسعه و برای خانواده گرانقدرش، صبر بر این 

مصیبت را خواهانم.
قدرت اله نوروزی
شهردار اصفهان

25 خرداد 1399

مداومت در طرح غربالگری 
سالمت کارکنان شرکت نفت و 

گاز مسجدسلیمان
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان گفت: از ابتدای زمان انتشار 
ویروس کرونا در کشور تاکنون. طرح غربالگری 
و ســنجش ســالمت کارکنان بطور مداوم و 

روزانه در حال انجام است. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدســلیمان، مهندس 
قباد ناصری در تکمیل این خبر اظهار داشت:  
با توجه به اینکه شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان با دارا بودن نزدیک به 4000 
نفر پرســنل بر ضرورت مراقبت و ســنجش 
ســالمت اعضای این جامعه بیش از پیش می 

افزاید. 
وی افزود: بر همین اســاس بطــور روزانه 
و مداوم با حضــور عوامل مربوطــه در ادارات 
ستادی مستقر در مسجدسلیمان عملیات تب 
سنجی و غربالگری بمنظور حصول اطمینان از 

سالمت کارکنان صورت می گیرد. 
وی تصریح کرد: برای کارکنان شــاغل در 
واحدهای اقماری نیز در زمان تعویض شیفت 
هفتگی و پیش از ورود کارکنان به تأسیسات 

این عملیات صورت می گیرد. 
مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفت و 
گاز مسجدســلیمان در ادامه از تداوم اجرای 
عملیــات ضدعفونــی و گندزدایی محالت و 
مناطق مختلف شهری خبر داد و گفت: بنا بر 
برنامه اعالمی از ســوی ستاد مقابله با کرونای 
شهرستان و توسط بسیجیان پایگاه مقاومت 
بســیج و اداره HSE، عملیــات گندزدایی و 
ضدعفونی کردن محالت و مناطق شــهری 
بمنظور پیشــگیری و مقابله با انتشار ویروس 
کرونا در راســتای عمل به مســئولیت های 
اجتماعی این شرکت همچنان در حال انجام 

است.

سنکرون سازی برق ایران 
و عراق از طریق شبکه برق 

خوزستان یکی از دستاوردهای 
برتر صنعت برق کشور

دیر عامــل شــرکت بــرق منطقه ای  م
خوزستان گفت: ســنکرون سازی شبکه برق 
ایران و عراق از طریق شــبکه برق خوزستان؛ 
یکی از دســتاوردهای برتر شــبکه برق ایران 
در سال 98 شناخته شــد که برای اولین بار در 
تاریخ صنعت برق کشور به وقوع پیوسته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزســتان؛ محمود دشت بزرگ 
اظهار کرد: آبان ماه ســال 98 شبکه برق ایران 
و عراق از طریق شــبکه برق خوزستان برای 
تبادل انرژی دو طرفه همســان سازی شد که 
نشــانی از قابلیت و ظرفیت فنی شــبکه برق 
خوزســتان بوده اســت.وی افزود: سنکرون 
ســازی به معنی وصل کردن دو شبکه کاماًل 
مجزا به هم است به طریقی که هیچ نوع شدت 
جریان ضربه ای قابل مالحظه ای ایجاد نشود و 
به نوعی همسان سازی و رویت پذیری در بین 
شبکه برق دو کشور رخ داده است.مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: 
این همســان و هم فاز سازی کمک می کند تا 
تبادل برق به راحتی انجام و حجم انتقال برق 
افزایش پیدا کند و حتی در صورت نیاز از شبکه 
عراق، برق دریافت کنیم و می توان از این طریق 
به کشورهای همسایه وصل و به هاب انرژی در 
منطقه تبدیل شویم.دشت بزرگ تصریح کرد: 
در گزارش اخیر وزیر نیرو بــه رئیس جمهور 
از ده دستاورد برق کشــور در سال 98 نام برده 
شده که برای اولین بار در صنعت برق کشور به 
وقوع پیوسته است و یکی از این موراد سنکرون 

سازی شبکه برق ایران و عراق بوده است.

 مدیر HSE ، پدافند 
 غیرعامل و مدیریت بحران 

شرکت ملی حفاری ایران:
همکاری مجموعه کارکنان در 
اجرای دقیق شیوه نامه های 
سالمت و بهداشت ملموس و 

قابل تقدیر است
مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیست  ، 
پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شــرکت 
ملی حفاری ایران همکاری مجموعه کارکنان 
این شــرکت در اجرای دقیق شیوه نامه های 
سالمت و پروتکل های بهداشتی در راستای 
اقدامــات پیشــگیرانه و مقابله بــا بیماری 
کووید – 19 را ملموس و قابل تقدیر دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
ایران مهندس سعید قربانی با اشاره به نشست 
های مستمر کمیته مدیریت شرایط اضطراري 
به ریاست مدیرعامل شرکت و پیگیری اجرای 
دستورالعمل ها و ابالغیه های ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی و سازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفت، گفت: همسو با اقدامات به عمل آمده در 
این زمینه  فرهنگ ســازی مناسبی صورت 
گرفته که بازخورد موثری داشــته است. وی 
افزود: غربالگري و پایــش 29 هزار و 493 نفر 
در مبدأ اعزام کارکنان به دستگاه های حفاري 
و 10 هــزار و 680 نفر کارکنــان مأموریتی 
ه موقعیت های عملیاتی و انجام مســـتمر  ب
غربالگري از نفرات در ورودي ساختمان هاي 
اداري، کارگاه ها و همچنیــن کارکنان ثابت 
دسـتگاه حفاري توسط پزشکان مقیم و تالش 
افسران ایمنی در موقعیت دستگاه ها در ارتباط 
با رعایــت فاصله گذاری اجتماعــی و رعایت 
مسائل بهداشــت فردی و عمومی بخشی از 
اقدامات اجرایی در مباحث پیشگیری و مقابله 
ا شیوع ویروس کرونا  می باشد.دبیر کمیته  ب
مدیریت شرایط اضطراري شرکت تقسیم 50 
درصدي دو هزار و 280 نفر و 30 درصدي 600 
نفر  از کارکنـان جهت حضور در محـل کـار 
بر اساس ابالغیه و دســتورالعمل هاي صادره 
از ســوي مراجع ذیصالح،  -مرخصی سالیانه 
96 نفر از بانوان شــاغل  بــاردار، داراي فرزند 
کوچک و شــیرخوار، دریافت گواهی سالمت 
دو هزار و 523 نفــر از کارکنان مأموریتی قبل 
از اعزام به دســتگاه های حفــاري را از دیگر 
اقدامات تاثیر گذار در این خصوص برشــمرد.

وی تأمین و ارســال تعـــداد 45 هزار و ۷50 
جفت دســـتکش و 21 هزار و یکصد عـــدد 
اســک برای کارکنان خدمات اردوگاهی و  م
گروه خدمات پزشـــکی مقیم دستگاه هاي 
حفاري، گنـــدزدایی کاروان هاي دسـتگاه 
حفاري، اردوگاه ها، ســاختمان هاي اداري، 
منازل سازمانی، تأسـیسات و کارگاه ها توسط 
گروه واکنش سـریع، ترخیص دو هزار و 3۷1 
نفر از کارکنان  دکل هــای حفاري و ۷62 نفر 
از کارکنان اماکن اداري، تأسـیسات و کارگاه 
ها با اولویت کارکنان داراي بیماري زمینه اي 
)قلبی و عروقی، ریوي، دیابتی و فشارخون باال( 
را از شمار اقدامات انجام شده در تحقق شیوه 
نامه های سالمت و بهداشت عنوان کرد.مدیر 
ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت شرکت 
ملی حفاری ایران اظهار کرد: تأمین 18 هزار 
لیتر محلول ضدعفونی کننده دســت و الکل، 
23 عدد ترمومتــر لیــزري و 30 عدد پالس 
اکسیمتري، نصـــب 430 مخزن نگهـداري 
محلول ضـدعفونی کننـده در دسـتگاه هاي 
حفاري و 360 مخزن در ساختمـــان هـاي 
اداري، تأسـیسات و  شش هزار لیتر آب ژاول 
رای گندزدایی کاروان ها، ســاختمان هاي  ب
اداري، کارگاه ها و تأسـیسات و تامین و تحویل 
دو هزار و 200 لیتر آب ژاول به ســازمان آتش 
نشــانی اهواز، نصب 500 عدد عالئم هشدار 
دهنده درخصــوص راه هاي پیشـــگیري با 
کرونا ویروس در مناطق عملیاتی و پشتیبانی 
و آموزش  9 هزار نفر از کارکنان واحـــدهاي 
خـــدماتی درخصــوص رعایت بهداشــت 
فردي، نظافت و ضدعفونی صـحیح سـطوح 
از اقدامات مفید و تاثیر گذار در پیشــگیری و 
مقابله با این ویروس پرخطر بوده اســت.وی 
با اشــاره به همکاری تنگاتنــگ بخش های 
مختلف اعم از مدیریــت HSE، اداره فوریت 
های پزشکی مدیریت منابع انسانی و مدیریت 
های عملیاتی، پشتیبانی و ستادی در تحقق 
این اقدامات در ســطح شرکت، گفت: بررسی 
عملکرد سیســتم هــاي تهویه ســاختمان 
هــا و گندزدایی کامــل آنهــا،  تأمین ۷60 
عدد وسایل حفاظتی بهداشــتی برای گروه 
فوریت هاي پزشــکی، هماهنگی و پیگیري 
کارفرمایان برای ایمن سازي دســـتگاه هاي 
حفاري، تعطیلی رستوران ها، اماکن فرهنگی، 
ورزشی، اســتخر، خوابگاه ها و مهمانسراها و 
گندزدایی روزانه وسایل حمل و نقل عمومی 
شرکت ، محدود کردن جلسات، لغو برگزاري 
دوره هاي آموزشــی برنامه ریزي شده توسط 
اداره آموزش و تجهیز نیروي انسانی  تا اطالع 
ثانوي، ممنوعیت انجام آزمایش اسپیرومتري 
در معاینات طب کار و ایجاد کارگروه واکنش 
سریع از دیگر اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای 

در این شرکت به شمار می آید.

خبر خبر

شنبه   31 خرداد   1399         شماره   1277

بازدید اســتاندار فارس، معاون عمرانی استاندار 
فارس، مدیر کل دفترفنــی و حمل و نقل و ترافیک 
استانداری فارس، فرماندار شــیراز و هیئت همراه 
از تصفیه خانه فاضالب شــماره 2، مخزن 20 هزار 
مترمکعبــی و ایســتگاه تله متری شــرکت آب و 

فاضالب شیراز
به گزارش روابــط عمومی و آمــوزش همگانی 
آبفا شــیراز، عنایت اهلل رحیمی، اســتاندار فارس، 
محمود رضایــی، معاون عمرانی اســتاندار فارس، 
امیر حســین جمشــیدی، مدیــر کل دفترفنی و 
حمل و نقل و ترافیک استانداری فارس محمدرضا 
امیری، فرماندار شــیراز و هیئت همــراه با حضور 
مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران آبفا شیراز 
از تصفیه خانــه بزرگ و مدرن فاضالب شــماره 2، 
مخزن 20 هــزار مترمکعبی و ایســتگاه تله متری 
شــرکت آب و فاضالب شــیراز بازدیــد کردند.در 
ازدیدها رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل  ین ب ا
آبفا شــیراز، بهمن بهروزی به تشریح عملکرد فنی 
تصفیه خانه فاضالب شــیراز و احداث خط انتقال 
آب از مخزن دوکوهک به ســمت مخزن معالی آباد 
در قالب خط دوم موقت انتقال آب از ســد درود زن 
و نیز تشــریح خطوط و شــبکه آب چاه ها و مخازن 

آب شیراز در ایســتگاه تله متری شرکت آبفا شیراز 
پرداخت.

استاندار فارس گفت: پروژه شاخص تصفیه خانه 
شــماره دو شــیراز مراحل پایانی را طــی می کند 
و بــه زودی آماده بهره بــرداری اســت.عنایت اهلل 

رحیمــی در بازدیــد از مراحــل پایانــی احداث 
تصفیه خانه فاضالب شــماره 2 آبفا شیراز، احداث 
این تصفیه خانه بزرگ و مدرن را اقدامی اثرگذار در 
حوزه بهداشــت محیط و افزایش ایمنی شهروندان 
اعالم کرد و افزود: تصفیه خانه شــماره دو شــیراز 

یکی از بزرگ ترین پروژه های تصفیه خانه کشــور 
و به عبارتی بزرگ ترین تصفیه خانه جنوب کشــور 
اســت که در نوع خود اقدام ارزشمندی در افزایش 
ضرایب بهداشــتی اســت.وی تصریح کــرد: این 
تصفیه خانه بیش از 600 هزار نفر از جمعیت شیراز 
را تحت پوشــش خدمات فاضالب قرار خواهد داد 
که این میــزان به 400 هزار نفر که تحت پوشــش 

سرویس دهی فاضالب بودند اضافه می شود.
استاندار فارس خاطرنشــان کرد: در ادامه این 
اقدام مؤثر سایر مدول های تصفیه پیش بینی شده 
نیز از طریــق جذب ســرمایه گذار اجــرا خواهد 
شد.رحیمی از افتتاح این پروژه طی روزهای آینده 
خبر داد و گفت: تصفیه خانه شــماره دو، به عنوان 
خدمت و هدیه ای دیگر از سوی دولت به شهروندان 
ارائه خواهد شــد.گفتنی اســت این تصفیه خانه 
فاضالب باقابلیت تصفیــه 100 هزار مترمکعب در 
شبانه روز به پیشــرفته ترین سیستم تصفیه بر پایه 
لجن فعال مجهز است.حفظ منابع زیست محیطی، 
جلوگیــری از هــدر رفــت آب هــای زیرزمینی، 
اســتفاده از آب تصفیه شــده فاضــالب در بخش 
کشــاورزی و صنعت ازجمله از اهداف اجرایی این 

طرح است.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان اظهار داشت: 85 درصد 
انتقال ویروس کرونا در این استان ناشی از مراودات درون خانوادگی 
از جمله برگزاری مهمانی های خانگی و رعایت نکردن فاصله گذاری 
اجتماعی در این مراســم ها اســت و بروز کرونا در سیســتم اداری 

همدان  نگرانی جدی علوم پزشکی است.
به گزارش آفتاب اقتصادی-همدان، رشید حیدری مقدم در ستاد 
اســتانی مقابله با کرونا بیان کرد: رعایت نکردن فاصله اجتماعی در 
کلینیک ها، مطب پزشکان، آزمایشــگاه ها، مراکــز تصویر برداری، 
اداره های دولتی، بانک ها، دفاتر پیشــخوان دولت و فروشگاه های 

زنجیره ای نگران کننده است.
وی اضافه کــرد: برخی از شــهروندان اقدام به برگزاری مراســم 
عروســی به صورت پنهانــی در منازل، بــاغ ها و تاالرهــا می کنند 

همچنین مراسم عزا با حضور پرشمار افراد برگزار می شود.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان افزود: کشاورزان سومین 
گروهی هستند که بیشترین افراد مبتال به کرونا را در همدان تشکیل 
می دهند بنابراین انتظار می رود رســانه ها نسبت به آموزش تمرکز 

بیشتری داشته باشند.
حیدری مقدم ادامه داد: شــاخص ســرایت پذیری به 48 صدم 

کاهش یافته یعنی هر 2 فــرد مبتال به ویروس کرونــا یک نفر را می 
تواند به این ویروس مبتال کند در حالیکه هفته گذشــته این شاخص 

در همدان 89 صدم بود.
وی گفت: طبق گزارش معاون بهداشــتی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در این مدت سه اســتان زنجان، همدان و اردبیل 

پیک جدی کرونا را تجربه نکرده و در معرض خطر هم نبودند.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان اضافه کرد: چهارهزار و 

639 نمونه برداری از افراد شــاغل و خانه دار امسال صورت گرفته 
که  45 درصد افــراد آلوده بانوان خانه دار، ســپس مشــاغل آزاد، 
کشــاورزان، بازنشســتگان و کارمندان، نظامی ها و کادر بهداشت 

و درمان بودند.
حیدری مقــدم وضعیت بروز کرونا در سیســتم اداری همدان را 
نگرانی جدی علوم پزشکی دانست و افزود:  62 تن از کادر پزشکی 

این استان تاکنون به ویروس کرونا مبتال شدند.
وی مهمتریــن علت افزایش انتشــار ویروس کرونــا در روزهای 
اخیر را عادی انگاری بیماری دانســت و افزود: 85 درصد مردم بر این 
باروند که کرونا روال عادی را طی می کنــد و این مولفه را برگرفته از 

بازگشایی فعالیت ها است.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی همدان اظهار داشت: با افزایش 2 
برابری شمار بیماران کرونا مثبت از هشــت مورد به 16 مورد در روز 
رســیده و این آمارها بیانگیــر افزایش احتمال ابتال بــه این ویروس 

است.
حیدری مقدم ادامه داد: باید با دقت باال، حســاس ســازی عموم 
جامعه، آموزش رویکرد نوین ســبک زندگی با در نظر گرفتن ترویج 

سبک زندگی با کرونا مورد توجه همه دستگاه ها باشد

معاون سرمایه گذاری ســازمان منطقه آزاد اروند 
در سال جهش تولید از حل مشکالت حقوقی و مالی 

واحدهای تولیدی توسط این سازمان، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان 
منطقه آزاد اروند، سیدعلی موســوی در مراسم بهره 
بــرداری از یک واحــد تولیدی در شــهرک صنعتی 
خرمشهر، اظهار داشت: همانطور که می دانید سازمان 
منطقه آزاد اروند در ســال جهش تولید ضمن تعریف 
20 راهبرد؛ دو مورد از 20 راهبرد را بر حل مشــکالت 
حقوقی و مالی واحدهای تولیدی، اختصاص داده است.

موسوی ادامه داد: در همین راستا استفاده از پتانسیل 
شرکت توسعه ســرمایه گذاری منطقه آزاد اروند که 
سهامش صد در صد دولتی اســت، در دستور کار قرار 

گرفت.
وی ضمن تشــکر از هیئت مدیــره و مدیر عامل 

سازمان منطقه آزاد اروند و شــرکت توسعه سرمایه 
گذاری که با همیاری و همراهی شان  یکی دیگر از پروژه 
تولیدی در شهرک صنعتی خرمشهر به بهره برداری 
رسید، افزود: خرسند هستیم از این که جوانان بومی 
و نیروهای منطقه در این واحد تولیدی مشغول به کار 

شده اند.
سید علی موسوی ضمن امیدواری از استمرار و راه 
اندازی واحدهای تولیدی بیشــتر در سال 1399، در 
خصوص میزان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال شرکت 
مذکور، خاطرنشــان کرد: نزدیک بــه 130 میلیارد 
ریال میزان سرمایه گذاری در شرکت »زعفران نگین 
طالی سرخ آسیا« بوده که توانســته برای 80 نفر به 
صورت مستقیم و نزدیک به 150 نفر نیز غیر مستقیم، 

ایجاد شغل کند.
موســوی اظهار داشــت: نکته بســیار مهم این 

است که توانستیم در ســال جهش تولید و با توجه به 
راهبردهایی که تعریف نمودیم؛ زنجیره تأمین، تولید 
ومصرف را کامل کنیــم.وی قیمت محصوالت تولید 
شده در شــرکت »زعفران نگین طالی سرخ آسیا« 
جهت عرضه به عموم مردم نسبت به سایر شهرستان 
های استان و حتی کشور را ارزان تر دانست و توضیح 
داد: به این محصوالت ارزش افزوده و مالیات بر ارزش 
افزوده تعلق نمی گیرد و مسلما مردمی که در منطقه 
 هســتند می توانند این اجناس را ارزان تر تهیه کنند.

سید علی موسوی ادامه داد: با فروشگاه های زنجیره ای 
جهت ارائه و فروش این محصوالت به مردم نیز به تعامل 
رســیده ایم.او با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی، 
عنوان کرد: ســرمایه گذاری این واحد توسط بخش 
خصوصی انجام شده و شرکت توسعه منطقه آزاد اروند 
به عنوان مشارکت، پشتیبانی این کار را بر عهده گرفته 

است.
معاون ســرمایه گذاری منطقه آزاد اروند در پایان 
ضمن اشاره به تحقق وعده ی جهش تولید در منطقه، 
اظهار داشت: بسیاری باور نداشتند این وعده مسجل 
شود، اما هفته گذشته در حضور اصحاب رسانه اولین 
واحد تولیدی را با حضور مدیرعامل ســازمان منطقه 

آزاد اروند افتتاح کردیم و امروز نیز دومین را.
گفتنی است در راستای حمایت از کسب و کارهای 
فعال، مشارکت و راه اندازی پروژه های تولیدی صنعتی 
با شــعار » جهش تولید در ســرزمین فتح«، شرکت 
زعفران نگین طالی سرخ آســیا تولید کننده روغن 
گردو و بســته بندی مواد غذایی با میزان مشــارکت 
شرکت توسعه ســرمایه گذاری منطقه آزاد اروند به 
ارزش 58 میلیــارد ریال ، امروز با حضور مســئولین 

محلی و اصحاب رسانه به بهره برداری رسید.

بازدیدهایی که نوید افتتاح دارد

مثلث طالیی مورد بازدید مسئولین محلی کالن شهر شیراز از تأسیسات آبفا شیراز

رییس دانشگاه علوم پزشکی:

بروز کرونا در سیستم اداری همدان، نگرانی جدی علوم پزشکی 

حل مشکالت حقوقی و مالی واحدهای تولیدی توسط سازمان منطقه آزاد اروند 



پروژه تعمیرات اساسی دکل حفاری دریایی سحر 2 در کمتر از 3 
ماه اجرایی شد و این دکل هم اکنون برای انجام کار بر روی موقعیت 
جدید قرار گرفته است.این پروژه با توان متخصصان این شرکت و 
همکاری شرکت های داخلی از جمله شرکت ایزوایکو، بدون هیچ 
حادثه ای اجرا شده و در انجام آن، برای بیش از 100 نفر به صورت 
مســتقیم و بیش از 300 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی 

صورت گرفته است.

دکل حفاری دریایی سحر 2 از ســال 1392 به ناوگان شرکت 
حفاری شمال ملحق شده و از آن زمان تا کنون به صورت مستمر در 

خلیج فارس مشغول به انجام عملیات حفاری بوده است.
تعویض کلیه آندهای فداشــونده پایه ها و اســپادکن ها، سند 
بالست و رنگ آمیزی کامل بدنه و متعلقات، تعویض کلیه ورق های 
فرســوده با متراژ حدود هزار متر مربع، تعویض و اصالح خطوط 
لوله موتورخانه، کمپرســورها، اتاق کنترل برق، آب شیرین کن 

و خطوط تخلیه، سیســتم دفع روغن و گازوئیل، سیستم اطفای 
حریق و خطوط سیســتم تصفیه گل، تغییــر طراحی و تعویض 
کلی سیستم فاضالب، بازسازی کامل آشپزخانه و استراحتگاه و 
تجهیزات مربوطه، بازسازی و تعویض قسمت عمده ای از شیرها، 
تعویض دریچه تخلیه کلیه مخازن، انجام انواع بازرسی غیرمخرب 
و تمیزکاری کلیه مخازن ســوخت و تعادل از جمله فعالیت های 

صورت گرفته در این پروژه تعمیرات اساسی بوده است.

پروژه تعمیرات اساسی دکل سحر ۲ پایان یافتاقتصاد و انرژی 6

سرپرســت طرح های ســی.ان.جی شــرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایــران از همکاری با 
سازمان ملی اســتاندارد برای تدوین استانداردهای 
الزم برای گازســوز کردن موتورســیکلت ها خبر 
داد.»محمدحســین باقری« ، با بیان اینکه تا کنون 
5۷ هزار و 590 نفر در سامانه وزارت نفت برای تبدیل 
رایگان خودروهای عمومی ثبت نام کرده اند،  گفت: از 
این تعداد چهار هزار و 6 نفر نوبت گرفته اند و دو هزار 
و ۷۷9 نفر نیز در فرآیند نوبت گیری هستند.باقری 
افزود: این آمار نشــان می دهد که فقط 6 هزار و 800 
نفر از ثبت نامی ها مربوط به خودروهای عمومی بوده 

که مشمول طرح وام بالعوض برای تبدیل هستند.
وی در مورد آخرین وضعیت احداث جایگاه های 
کوچک مقیاس سی.ان.جی در تهران نیز تاکید کرد: 
هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و منتظر تامین زمین 
و محل مناسب از سوی شهرداری ها،  وزارت کشور و 
سایر ارگان هایی هســتیم که به نوعی در کالنشهر 

تهران، زمین در اختیار دارند.
باقری مکان مناســب برای احداث این جایگاه ها 

را میادین میــوه و تره بــار و پایانه های مســافری 
اتوبوس رانی و تاکسی رانی دانست و افزود: با احداث 

جایگاه های کوچک مقیاس،  تاکسی ها و وانت بارها 
در زمانی که منتظر بار و یا مسافر هستند می توانند 
در همان مکان سوخت گیری خود را انجام دهند و در 

زمان صرفه جویی کنند.
به گفته سرپرست طرح های سی.ان.جی شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی ایــران، پراکندگی 
جایگاه سی.ان.جی در مرکز و شمال شهر تهران کم 
است، اما به دلیل قیمت زمین در این مناطق،  توسعه 
به کندی انجام می شود، در حالی که اگر زمین تامین 

شود سرمایه گذاران آمادگی احداث جایگاه را دارند.
وی در مورد گازســوز کردن موتورســیکلت ها 
نیز گفت: با سازمان ملی اســتاندارد در مورد تدوین 
استاندارد این موضوع همکاری می کنیم. اگرچه در 
حال حاضر این استاندارد برای کارخانه های موتورساز 
وجود دارد، اما در تالشیم تبدیل کارگاهی موتورهایی 
که اکنون در حال تردد هستند نیز با همین استاندارد 

و زیر نظر موتورسازان انجام شود.

شنبه   31 خرداد   1399         شماره   1277

نگره

سرپرست طرح های سی.ان.جی اعالم کرد:

استاندارد گازسوز کردن موتورسیکلت ها تدوین می شود

خبر

قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه در واکنش 
به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در آمریکا و چین 
و تجدید نگرانی ها نسبت به متوقف شدن روند احیای 

تقاضا، حدود یک درصد سقوط کرد.
بهای معامالت نفت برنت 3۷ ســنت معادل 0.9 
درصد کاهش یافت و به 40 دالر و 34 ســنت در هر 

بشکه رسید.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
52 سنت معادل 1.4 درصد کاهش یافت و به 3۷ دالر 
و 44 سنت در هر بشــکه رسید. شاخص نفت آمریکا 

روز چهارشنبه 42 سنت کاهش داشت.
به گفته استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در 
شرکت اکسی کورپ، بازار همچنان بین خوش بینی 
به بازگشایی اقتصاد و ابهامات پیرامون موج دوم شیوع 

ویروس کرونا در حال متوازن شدن است.
نگرانیها نسبت به روند احیای تقاضا برای سوخت 
در پی افزایش موارد ابتال به ویــروس کرونا که باعث 
شد چین پروازها را لغو کرده و مدارس را تعطیل کند، 
تشدید شد. همچنین ایالتهای متعدد آمریکا از جمله 

تگزاس، فلوریدا، کالیفرنیا افزایش چشــمگیر موارد 
ابتال به ویروس کرونا را گزارش کرده اند.

رشد ذخایر نفت آمریکا برای دومین هفته متوالی 
هم باعث شد فشارهای کاهشی روی قیمتهای نفت 

تشدید شود. هر چند آمار رسمی دولت آمریکا نشان 
داد ذخایر بنزین و ســایر سوختها شامل دیزل و نفت 

کوره کاهش پیدا کرده است.
به گفتــه تحلیلگــران، اگرچــه قیمتها کاهش 

پیدا کرده اما احتماال تحت تاثیــر پایبندی اوپک و 
متحدانش به توافق کاهش تولید، بین محدوده 35 تا 

40 دالر در هر بشکه خواهد ماند.
دو منبع آگاه اوپک پالس اظهــار کردند که نرخ 
پایبندی گروه اوپک پالس به توافق کاهش تولید در 

ماه مه 8۷ درصد بوده است.
کارشناســان فنی اوپک پالس در نشســت روز 
چهارشــنبه درباره تمدید کاهش تولید 9.۷ میلیون 
بشکه در روز توصیه ای ارایه نکردند و تصمیم گرفتند 
روی پایبندی کشــورهایی متمرکز شوند که به طور 
کامل به سهمیه تولیدشــان عمل نکردند. قرار است 
عراق و قزاقستان برنامه های خود برای کاهش تولید 
و جبران پایبندی پایین تر به سهمیه کاهش تولید در 
ماه گذشته را به کمیته وزیران اوپک پالس ارایه کنند.

بر اساس گزارش رویترز، اوپک در گزارش ماهانه 
خود هشدار داد که بازار نفت جهانی در نیمه دوم سال 
2020 همچنان  مازاد عرضه خواهد داشت زیرا عرضه 
خارج از این گروه حدود 300 هزار بشکه در روز باالتر 

از برآوردهای قبلی خواهد بود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: مصرف آب تهران روند صعودی داشته و اکنون 
تمام تاسیسات آبی تهران با تمام ظرفیت مشغول به 
کار هستند. الزم اســت که مشترکان به این موضوع 

توجه داشته باشند.
محمدرضا بختیاری ، با اشاره به آخرین وضعیت 
مصرف آب در تهران اظهار کرد: روز گذشته مصرف 

آب در تهران سه میلیون و 650 هزار متر مکعب بود 
که نسبت به سال گذشته رقم بسیار باالیی است.

وی با بیان اینکــه میزان مصــرف آب در تهران 
نسبت به سال گذشــته حدود 500 هزار مترمکعب 
افزایش داشــته اســت، تصریح کرد: مصرف آب در 
تهران رونــد صعــودی دارد و در 10 روز اخیر میزان 
مصرف آب زیر ســه و نیم میلیــون متر مکعب ثبت 

نشده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
با تاکید بر اینکه این اعــداد یک رکورد در مصرف آب 
تهران اســت، گفت: گرم شــدن هوا و شیوع مصرف 
کرونا دو عامل اصلی افزایش مصــرف آب در تهران 
شناخته شــده اما با این وجود میزان مصرف بسیار 
باالتر از تصور ما اســت و می بایســت مشترکان به 

مدیریت مصرف توجه داشته باشند.
بختیاری با بیان اینکه میزان مصرف آب نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته 20 درصد افزایش داشته 
اســت، تاکید کرد: در چند روز گذشته حتی شاهد 
مصرف 52 هــزار لیتر در ثانیه مصــرف آب در پیک 
بودیم، علی رغم توصیه ها و اقداماتی که انجام شــد 

مصرف آب همچنان در تهران باال است.

شرکت جنرال الکتریک آمریکا بعد از 1۷ سال 
ســلطه بر صنعت برق عراق، امروز چهارشنبه ادعا 
کرده اســت یک هزار مگاوات برق به شــبکه برق 

عراق افزوده است.
مدیر اجرایی این شرکت در منطقه خاورمیانه، 
جنوب آسیا و شــمال آفریقا در ســخنانی که در 
رســانه های عراقی انعکاس یافته ادعا کرده است 
که یک هــزار مگاوات برق به شــبکه بــرق عراق 

افزوده است.
ایــن ادعــا در حالی مطرح شــده اســت که 
کارشناسان اقتصادی و سیاســی عراقی، جنرال 

الکتریک آمریکا را یکی از عوامل اصلی پســرفت 
وضعیت برق در کشور می دانند و معتقدند که این 
شرکت به عنوان مجری سیاســت های آمریکا در 
منطقه، مانع خودکفایی عراق در طول 1۷ ســال 

گذشته در زمینه انرژی برق شده است.
»جو انیس« افزوده اســت که 500 مگاوات آن 
به نیروگاه »بسمایه« در جنوب بغداد تزریق شده 
و هدف آن بهبــود وضعیت بــرق پایتخت عراق و 
500 مگاوات دیگر بین دو نیروگاه »الســماوه« و 

»ذیقار«در جنوب عراق توزیع شده است.
وی ادعا کرده است که ســرجمع تولید توربین 

های شــرکت جنرال الکتریک از بــرق معادل 60 
درصد برق تولیدی عراق را تشکیل می دهند.

این مســئول آمریکایــی ادعا کرده اســت که 
با وجود چالش کرونا اما کارگران این شــرکت در 
تمامی استان های عراق مشغول به انجام کارهای 
خدمــات رســانی در نیــروگاه هــای تولید برق 

هستند.
این شــرکت آمریکایــی در این ســال ها مانع 
دیگر شــرکت ها بزرگ جهانی که قصد بازسازی 
وضعیت برق را داشته اند، شــده امری که هرسال 
در فصل تابســتان به دلیل باال رفتن مصرف برق 

و اقدام دولت به جدول بندی توزیع برق شــهری، 
اعتراضات گسترده مردمی سرتاسر عراق خصوصا 

استان های شیعه نشین جنوب را  فرا گرفته است.
موسسه پژوهشی »نخبگان  دانشگاهی« عراق 
در یک کار تحقیقاتی که نسخه ای از آن در اختیار 
ایرنا قرار گرفت، دیروز ســه شــنبه اعالم کرد که 
عراق در طول 1۷ سال گذشته بیش از 40 میلیارد 
دالر برای بهبود وضعیت برق هزینــه کرده اما به 
دلیل سیاست های بازدارنده آمریکا، هرگز مشکل 
برق در عراق ســامان نگرفته و هنــوز کمبود برق 

یک معضل جدی در این کشور است.

افزایش مصرف برق و احتمال وقوع خاموشی  وزارت نیرو را وادار 
کرده تا برای گذر از این شرایط به مشــترکان پاداش خوش مصرفی 
بدهد که دریافت آن چندان دشوار نیســت و تقریبا تمام مشترکان 
می توانند از این پاداش بهره مند شــوند.به گزارش ایسنا، مشترکان 
خوش مصرف می توانند با مدیریت مصرف قبوض برق خود را رایگان 
کنند اما طبق گفته مصطفی رجبی مشــهدی - سخنگوی صنعت 
برق کشــور - دو شــرط برای اهدا پاداش در نظر گرفته شده است؛ 
یکی اینکه مشــترک باید زیر الگوی مصرف منطقه خودش مصرف 
کند و نسبت به سال قبل کاهش مصرف داشته باشد. نحوه محاسبه 
هم بدین گونه اســت که کاهش مصرف ضــرب در اولین پله منطقه 
محاسبه می شــود. به طور مثال اگر 60 تومان قیمت پله اول منطقه 
1 در نظر گرفته شود این عدد ضرب در میزان کاهش مصرف در دوره 

مشابه شده و میزان پاداش به دست می آید.
به گفته وی، اگر مشترک 10 درصد میزان مصرف خود را کاهش 
دهد، صورت حساب آن شــخص حدود 20 درصد کاهش می یابد، 
تعرفه های برق به صورت پلکانی محاســبه می شود و هرچه میزان 
مصرف افزایــش یابد میزان تعرفــه نیز به صــورت پلکانی افزایش 
می یابد. به طور مثال اگــر از 200 کیلووات ســاعت میزان مصرف 
مشترک به 300 کیلووات ســاعت افزایش یابد 100 کیلوات بعدی 
دو برابر قیمت محاسبه می شود، اما اگر مشترک میزان مصرف خود 

را کاهش دهد شامل پاداش خواهد شد.
در واقع این کاهش مصرف موجب می شود که اگر صورت حساب 
10 درصد کاهش یابد حدود 20 درصد از هزینه کاســته شود، یعنی 
اگــر 20 درصد میزان مصــرف کاهش یابد 40 درصــد از پرداختی 
مشترک کاسته خواهد شــد.  اگر یک مشتری 200 کیلووات ساعت 
برق مصرف کنــد مصرف خود را بــه 100 کیووات برســاند در این 

شرایط قبض برق این مشترک رایگان خواهد شد.
اما راهکارهای عملی و قابل دسترس کاهش 10 درصدی مصرف 
برق و دریافت پاداش 20 درصدی چیســت؟ استفاده از پنکه یکی از 
راهکارها است. کولر در منزل جای ثابت نصب شده دارد که با روشن 
کردن آن کل خانه خنک می شــود. اما گاهی اوقات که در گوشــه 
ای از منزل نشســته ایدو تلویزیون می بینید یا کتــاب می خوانید، 
پنکه راهکار خوبــی برای خنک کــردن یک بخش ازخانه اســت. 
مصرف کمی هم دارد. پنکه 80وات، کولر آبی 600 وات و کولر گازی 

2400وات برق مصرف می کند.
کولر آبی روی دور کند، نصف دور تند برق مصرف می کند

کولر آبــی روی دور کند، نصــف دور تند برق مصــرف می کند. 
ضمن این کــه در حالت دور کنــد کولر آبی، مکش هوای بیشــتر، 
فشاربیشــتری به موتور کولر وارد و در نتیجه مصرف برق را بیشــتر 
می کند. عالوه بر این اگر کولر گازی دارید احســاس دمای آسایش 

بدن خود را روی دمای 24 و حتی 25 درجه تنظیم کنید. این دمای 
بهاری و حتی کمــی خنکتر اســت.در این دما کمپرســور کولر به 
حداقل مقــدار ممکن روشــن و خاموش می شــود و مصرف برق را 
گاهی تا 40 درصد کاهش می دهد. استفاده دائم کولرگازی روی 24 
درجه به خصوص در مناطق گرمســیری، تاثیر زیادی روی مصرف 
شما در دامنه مجاز مصرف ماهیانه دارد و اگر مستمر باشد 10 درصد 
کاهش به نسبت قبل هم حتما حاصل می شــود.می توانید به جای 
استفاده مداوم از جاروبرقی، از جاروهای دستی استفاده کنید. عالوه 
بر اینکه مدام برق مصرف نمی شــود، صدای کمتری هم دارد. نوعی 
ورزش هم به حساب می آید. همچنین تمیزکاری منزل با جاروبرقی 
را به هفته ای یکبار جمعه ها در ســاعات کم مصرفی موکول کنید تا 

این مورد هم کمکی به کاهش مبلغ قبض برق در خانه باشد.
از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید

از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید. زیرا وقتی 
سرما از دستگاه خارج می شود، کمپرسور مجبور می شود بیشتر کار 
کند، در نتیجه میزان مصرف انرژی بیشتر می شود. هر بار باز و بسته 
کردن درب یخچال حدود 30 درصد از ســرما را ازبین می برد و برای 
تأمین دوباره آن کمپرســوربرق مصرف می کند. مثال می توانید در 
تابستان برای نوشــیدن آب خنک، دائما درب یخچال را باز نکنید و 

مثال از کلمن استفاده کنید.

قیمت نفت کاهشی ماند

تهرانی ها مراقب مصرف آب باشند

ادعای شرکت انرژی آمریکا به افزودن یک هزار مگاوات به برق عراق

چطور پاداش خوش مصرفی بگیریم؟

تولید اوپک 6.۳ میلیون بشکه  
کاهش یافت

تولید روزانه نفت اعضای اوپک براســاس 
گزارش منابع ثانویه در ماه مه )اردیبهشــت 
- خرداد( روزانه 6 میلیون و 300 هزار بشــکه 

کاهش یافت.
13 عضو اوپک براساس تازه ترین گزارش 
دبیرخانه این سازمان، در ماه مه سال 2020 
میالدی 6 میلیون و 300 هزار بشکه کمتر از 
30 میلیون و 495 هزار بشکه ماه آوریل، نفت 

تولید کردند.
مجموع تولید 13 عضو اوپــک در ماه مه 
روزانــه 24 میلیون و 195 هزار بشــکه بوده 

است.
اعضای اوپک در نشســت مــاه آوریل با 
همراهی متحــدان غیراوپکی خود بر ســر 
کاهش تولید روزانه 9 میلیــون و ۷00 هزار 
بشــکه برای ماه مه و ژوئن به توافق رسیدند، 
کاهش تولید اعضای اوپک نتیجه نشست ماه 

آوریل است. 
عربســتان، امارات و کویت بــه ترتیب با 
کاهش تولید روزانه 3 میلیــون و 160 هزار، 
یک میلیون و 364 هزار بشــکه و 921 هزار 
بشــکه بیشــترین کاهش تولید را در ماه مه 

امسال داشتند.
این گزارش می افزاید: تولید نفت خام ایران 
در ماه مه ســال 2020 میالدی روزانه 5 هزار 
بشکه افزایش یافته است.اوپک در تازه ترین 
گزارش خود تقاضای جهانی بــرای نفت در 
ســال 2020 را 90 میلیون و 600 هزار بشکه 
در روز اعالم کرده که 9 میلیــون و 100 هزار 
بشکه کمتر از سال 2019 است، از این میزان 
سهم غیراوپک 61 میلیون و 800 هزار بشکه 
عنوان شده اســت.افزایش قیمت نفت خام 
سنگین ایرانجدیدترین گزارش ماهانه اوپک 
همچنین نشان داد قیمت نفت خام سنگین 
ایران در ماه مه 6 دالر و 39 سنت معادل 3۷.2 
درصد نسبت به ماه آوریل افزایش یافته است.

قیمت نفت ســنگین ایران در ماه مه 23 دالر 
و 55 سنت در هر بشــکه ثبت شد درحالیکه 
این رقم در مــاه آوریل 1۷ دالر و 16 ســنت 
و میانگین قیمت نفت ســنگین ایران نیز از 
ابتدای ســال 2020 تاکنــون  3۷ دالر و 98 
سنت در هر بشکه بوده است.ارزش سبد نفتی 
اوپک هم در ماه مه بــا افزایش 42.5 درصدی 
به 25 دالر و 1۷ ســنت در هر بشکه رسید که 
هفت دالر و 51 سنت بیشتر از ماه آوریل است.

تقاضای نفت جهان تا پیش 
از ۲۰۲۲ به سطوح پیش از 

کرونا باز نمی گردد
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد شرایط 
کنونی سفرهای هوایی نشــان از این دارد که 
تقاضای نفت تا ســال 2022 به سطوح پیش 
از شــیوع ویروس کرونا باز نمی گردد.آژانس 
بین المللی انرژی )IEA( روز ســه شنبه )26 
خردادماه( اعالم کرد که تقاضای نفت در حال 
بهبود از ســقوط تاریخی خود در سال 2020 
اســت، اما کاهش ســفرهای هوایی به دلیل 
ترس از شیوع ویروس کرونا به معنای آن است 
که جهان پیش از سال 2022 به سطح تقاضای 
پیشین از همه گیری ویروس کرونا بازنخواهد 
گشت.این آژانس در گزارش ماهانه خود اعالم 
کرد: نخستین پیش بینی ما برای سال 2021 
به طور کلی این اســت که رشد تقاضا روزانه 5 
میلیون و ۷00 هزار بشــکه خواهد بود، که با 
رســیدن به 9۷ میلیون و 400 هزار بشکه در 
روز، 2 میلیون و 400 هزار بشکه در روز کمتر 
از سطح سال تقاضا در ســال 2019 خواهد 
بود.در ادامه این گزارش آمده اســت: کاهش 
سفارش سوخت جت و نفت سفید حداقل تا 
سال 2022 بر تقاضای کلی نفت تأثیر خواهد 
گذاشــت. صنعت حمل و نقل هوایی با یک 

بحران وجودی روبه رو شده است.

با تداوم فشارهای تحریمی آمریکا 
رقم خورد

سقوط صادرات نفت ونزوئال با 
تعلیق قراردادهای کشتیرانی

صادرات نفت خام ونزوئال در نیمه اول ماه 
ژوئن، در حالی بیش از 28 درصد سقوط کرد 
که صاحبان نفتکش ها قراردادهای حمل نفت 
خام خود را تعلیــق کردند.صادرات نفت خام 
ونزوئال در نیمه اول ماه ژوئن، در حالی بیش از 
28 درصد سقوط کرد که صاحبان نفتکش ها 
قراردادهای حمل نفت خام خــود را تعلیق 
کردند. به این ترتیب صــادرات نفت ونزوئال 
به پایین ترین سطح در ۷0 سال اخیر رسید.

پس از اینکه ایاالت متحده در ابتدای این ماه 
4 نفتکش و اوپراتورهای آنها را در لیست سیاه 
قرار داد، شرکت های کشتیرانی از حمل نفت 
خام ونزوئال خــودداری می کنند.با این وجود 
شرکت ملی نفت ونزوئال، پی دی وی اس ای، 
به همراه شرکای خود ۷ محموله نفت خام را 
در ماه ژوئن به مشتریان قدیمی خود نظیر اِنی 
ایتالیا، رپسول اســپانیا و کوبامتالز کوبا صادر 

کرده اند.

قیمت نفت سنگین ایران 
افزایش یافت

گزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت نفت 
سنگین ایران در ماه میالدی گذشته 6 دالر و 39 
سنت معادل 3۷.2 درصد افزایش ماهانه داشت.

قیمت نفت ســنگین ایران در ماه مه به 23 
دالر و 55 ســنت در هر بشــکه رسید که شش 
دالر و 39 سنت معادل 3۷.2 درصد در مقایسه 
با قیمت 1۷ دالر و 16 ســنت در آوریل افزایش 

داشت.
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای 
ســال 2020 تاکنون 3۷ دالر و 98 سنت در هر 

بشکه بوده است.
شــاخص ســبد نفت اوپک در ماه مه برای 
نخستین بار از دسامبر سال 2019 رشد ماهانه 
داشــت که منعکس کننده رشــد شاخصهای 
بزرگ، کاهش عرضــه جهانی نفــت و بهبود 
تدریجی تقاضا برای نفــت در بحبوحه کاهش 
محدودیتهای قرنطینه وضع شده برای مقابله با 

شیوع بیماری کووید 19 بوده است.
ارزش سبد نفتی اوپک در ماه مه به 25 دالر 
و 1۷ سنت در هر بشکه رســید که هفت دالر و 
51 ســنت معادل 42.5 درصد نسبت به آوریل 

افزایش داشت.
میانگین ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای 
ســال 2020 تاکنون 39 دالر و 65 ســنت در 
مقایسه با 65 دالر و 96 ســنت در مدت مشابه 

سال گذشته است.

دکل های نفتی فراساحلی 
عربستان غیرفعال شدند

عربستان ســعودی در پی افت شدید تقاضا 
و قیمت نفت، دکلهــای نفتی فراســاحلی را 
غیرفعال کرد و آغاز پروژه توســعه 18 میلیارد 

دالری را به تاخیر انداخت.
شرکت پیمانکاری حفاری فراساحلی نوبل 
کورپوریشــن اوایل ماه مه اعــالم کرد که دکل 
جک اپ نوبل اسکات مارکس را که در سواحل 
عربستان سعودی واقع است، بنا بر درخواست 
مشتری خود از نیمه اول ماه مه به مدت یک سال 

معلق خواهد کرد.
تعلیق این قــرارداد پس از تکمیل چاهی که 
دکل جک اپ نوبل اســکات مارکــس در حال 
حفاری آن بود، اجرا خواهد شــد. شرکت نوبل 
کورپوریشــن می تواند ایــن دکل را به فروش 
رســانده و فرصتهای دیگر را در منطقه دنبال 

کند.
پیش از آن شرکت حفاری شلف اعالم کرده 
بود اطالعیه ای از مشــتری خــود برای تعلیق 
فعالیــت دکل جک اپ »های آیلنــد آی وی« 
به مدت 12 مــاه دریافت کرده اســت. قرارداد 
این دکل فراســاحلی مربوط به شــرکت نفتی 
آرامکوی ســعودی اســت که درباره وضعیت 
پروژه ها و دکلهای نفتی حاضر نشــد اظهارنظر 

کند.
به گفتــه منابع آگاه، آرامکوی ســعودی در 
حال معلق کردن پروژه توســعه میادین نفتی 
فراساحلی مرجان و بری به مدت شش تا 12 ماه 

است.
این شرکت ژوییه ســال گذشته 34 قرارداد 
به ارزش مجموع 18 میلیارد دالر برای افزایش 
ظرفیت تولید نفت دو میدان به میزان 550 هزار 
بشکه در روز و حفظ ظرفیت تولید خود در 12 
میلیون بشکه در روز تا اوایل دهه 2020، امضا 

کرده بود.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، غول نفتی 
عربســتان ســعودی قصد دارد ظرفیت تولید 
میادین فراساحلی مرجان و بری را به میزان 550 
هزار بشکه در روز نفت و 2.5 میلیارد فوت مکعب 

در روز گاز افزایش دهد.
عربستان سعودی تحت برنامه های افزایش 
ظرفیت تولید این دو میــدان، قصد دارد تولید 
گرید نفتی عرب مدیوم در میدان نفتی مرجان 
را 300 هــزار بشــکه در روز و تولید گرید نفتی 
عرب الیت در میدان فراساحلی بری را به میزان 

250 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو:
قطر لوله های شبکه آبرسانی 

فقط برای شرب افراد است
معــاون آب و آبفــای وزیر نیــرو در یکی از 
شــبکه های احتماعی نوشــت: قطر لوله های 
شبکه آبرسانی برای شرب و آشامیدن افراد است 
و استفاده از آن برای مصارف دیگر به تنش های 

اجتماعی دامن می زند.
“ قاسم تقی زاده خامســی« روز پنجشنبه با 
انتشار ویدیویی از بروز تنش در یکی از روستاهای 
اســتان تهران ناشــی از قطع آب در خانه های 
روســتاییان به دلیل اســتفاده غیرمجاز برای 
دامداری ها و استخرها نوشت: برخی نقاط کشور 
عالوه بر باغ ها تا 10 برابر ســاکنان روستا برای 

پرورش دام از آب آشامیدنی استفاده می کنند.
وی ادامه داد: قطر لوله های آبرسانی براساس 

جمعیت ساکن طراحی می شود.
تقی زاده خامسی نوشت: شکستن لوله اصلی 
و اتصاالت غیر مجاز برای مصرف غیر شرب آب 
را به روستاهای پایین دست نمی رساند و باعث 

تنش های می شود.



رئیس کل گمرک ایــران می گویــد: با توجه بــه محدودیت 
دسترســی به منابع ارزی واردات هرگونه خودرو چه هیبریدی و 
چه غیرهیبریدی ممنوع است. کماکان با وضعیت فعلی گشایشی 
در خصوص واردات خودرو ایجاد نمی شود، یعنی واردات خودرو تا 
اطالع ثانوی ممنوع اســت.رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این 
پرســش که آیا محدودیت واردات تا پایان تابستان بیشتر خواهد 
شــد؟ گفت: منابع ارزی کشور محدود اســت و همچنین امسال 

سیاســت های حمایتی از تولید را در دســتور کار داریم. بنابراین 
احتمال اینکه ممنوعیت  کاالهای وارداتی بیشــتر از سال گذشته 
شود، وجود دارد.مهدی میر اشرفی با اشاره به اعمال محدودیت ها 
بر کاالهای صادراتی افزود: امسال محدودیت های زیادی در بخش 
صادرات اعمال نخواهد شد؛ چرا که عمده کاالهایی صادراتی که به 
آنها ارز دولتی اختصاص می گرفت در ســال های گذشته به جهت 
تامین نیاز بازار صادرات آنها محدود یا ممنوع شده است. ممکن است 

در آینده تعداد محدودی اقالم به لیست ممنوعیت های صادراتی 
اضافه شود اما یکی از برنامه های دولت این است که موانع جدی را 
پیش روی صادرکنندگان ایجاد نکنند.او در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی بر اینکه آیا ممکن است واردات خودروهای هیبریدی در سال 
99 آزاد شود؟ اظهار کرد: با توجه به محدودیت دسترسی به منابع 
ارزی واردات هرگونــه خودرو چه هیبریــدی و چه غیرهیبریدی 

ممنوع است. 

شنبه   31 خرداد   1399         شماره   71277صنعت و خودروواردات خودروهای هیبریدی در سال ۹۹ آزاد می شود؟

نوســان های قیمت خودرو و دو نرخی شدن آن، 
باعث شــده برخی این محصول را به عرصه ای برای 

سوداگری تبدیل کنند.
مشکالت پیش آمده موجب شد برای جلوگیری 
از رشــد بیشــتر قیمت ها و مدیریت تقاضا در بازار، 
سیستم قرعه کشی جایگزین سیستم پیشین فروش 

شود.
در این روش در حالی که فقط چند ده هزار خودرو 
توســط دو شــرکت ایران خودرو و ســایپا در طرح 
پیش فروش جدید خودرو در ایران عرضه می شود، اما 

میلیون ها نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.
بر اساس آمار مقدماتی، حدود هفت میلیون نفر 
در طرح فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو شرکت 
کرده اند که با راســتی آزمایی به نزدیک پنج میلیون 

نفر رسید.
این در حالی است که طبق گفته یک کارشناس 
بازار خودرو، تقاضــای خودرو در ایــران در بهترین 
حالت بین یک تا یک میلیون و 400 هزار دستگاه در 

سال است.
حســن کریمی سنجری کارشــناس خودرو در 
گفت وگو با ایرناپالس توضیح داد: در ســال 1396 
حدود یک میلیــون و 400 هزار دســتگاه خودرو 
در داخل تولید شــد. در همین ســال، شرکت های 
خودروســاز برای فروش این تعداد خودرو با مشکل 
مواجه شــدند زیرا بازار کشور کشــش فروش این 
تعداد خودرو را نداشــت. در نتیجــه، در آن برهه  به 
متقاضیان خودرو به میزان 25 میلیــون تومان وام 
پرداخت می شــد. پس ظرفیت تقاضای خودرو در 
بازار ایران بین یک میلیون تا یک میلیون و 400 هزار 
خودروست؛ آن هم در شرایط مطلوب، یعنی زمانی 

که قدرت خرید مردم باال باشد، نه در وضعیت کنونی 
که قدرت خرید کاهش یافته است.

ثبت نام چند میلیون نفری برای قرعه کشی 
از کجا آب می خورد؟

وی افزود: حال باید پرسید چرا با این وجود در این 
مرحله فروش خودرو، تعداد بســیار زیادی ثبت نام 

کردند؟
پاسخ این است که در این طرح به هر نفر یک کوپن 
خرید خودرو به قیمت یارانه ای اعطا شده بود. وقتی 
به هر فرد این شــانس داده می شود که یک خودرو را 
با تفاوت قیمتی مثــاًل 40 میلیون تومانی خریداری 
کند، به زور طبیعی هرکس شــانس خود را امتحان 
می کند.وی ادامه داد: بنابراین طرح یاد شده به منزله 
یک مسابقه بخت آزمایی بود برای بهره مندی از یک 

خودرو با قیمت یارانه ای.

البته راهکارهایی همچــون ممنوعیت واگذاری 
این خودروها، از راه های اتخاذشــده بــوده تا فقط 

مصرف کننده واقعی وارد این چرخه شود.
کریمی  سنجری به این مساله که این شانس برای 
تبدیل به تقاضا مشروط به پشتوانه مالی است و این 
پشتوانه با توجه به کاهش قدرت خرید مردم از کجا 
می آید، پاســخ داد: این به سیستم نقدینگی کشور 
برمی گردد؛ شــخصی را می شناسم که به نام هشت 
نفر ثبت نام کرده بود؛ عمو، خاله و...که نیاز به خودرو 
نداشتند و فقط یک گواهینامه رانندگی داشتند و هر 
کدام که برنده می شد، این فرد نقدینگی آنها را تأمین 

می کرد.
وی افزود: در نهایت امکان دریافت 25 هزار خودرو 
وجود داشت که بخشی از متقاضیان آن مصرف کننده 
واقعی و بخش دیگر کسانی بودند که فقط شانس خود 

را برای شخص خود یا اقوامشان امتحان می کردند. 
بنابراین حتی اگر توانایی عرضه هشت میلیون خودرو 
با نرخ یارانه ای وجود داشــته باشــد، به فرض اینکه 
قیمت بازار کاهش نیابد، با ایــن میزان نقدینگی در 

اقتصاد کشور، امکان خرید همه آنها وجود دارد.
راهکاری برای حــذف تقاضاهای کاذب از 

بازار خودرو
کریمی ســنجری راه حل این معضل را گزینش 
مصرف کننده واقعی مطرح می کند تا فاصله قیمتی 
کاهش یابد؛ اما نه اینکه قیمت کارخانه به حاشــیه 
بازار برســد، زیرا به گفته او در این صورت قیمت بازار 
هم بیشتر خواهد شــد، اما الزم است که زیان از روی 

خودروسازها برداشته شود.
وی ادامه داد: وقتی قیمت اصالح شد، الزم است 
متقاضی واقعی را از طریــق اعطای وام تقویت کنند. 
اکنون قیمت خودرو یارانه ای شده و پولی که باید به 
مردم بدهند، به خودروساز پرداخت می کنند و این 
کار تورم را افزایش می دهد. بنابراین به اعتقاد من باید 
قیمت اصالح شود تا از این طریق قدرت خودروساز 

برای افزایش عرضه باال برود.
این کارشناس بازار خودرو گفت: در حال حاضر در 
بازار خودرو با دو مشکل اصلی مواجهیم: نخست بین 
قدرت عرضه و تقاضای واقعی در بازار و دوم اینکه بین 
قیمت بازار و کارخانه شکاف ایجاد شده که اولی را باید 
با اصالح قیمت و دومی را از طریق تقویت تولید حل 
کرد.به گفته وی، اصالح قیمت موجب تقویت تولید 
خواهد شد و تقاضای کاذب را نیز خودبه خود از بین 
خواهد برد. وقتی فاصله قیمت کاهش یابد، تقاضاهای 
کاذب که به دنبال ســوداگری و بهره مندی از سود 

است، کنار می رود و فقط متقاضی واقعی جلو می آید.

مدیرعامل سازمان نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری قزوین:

جریمه نقدی و توقیف خودرو 
برای تاکسیرانان متخلف

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری قزوین گفت: قانون سوار کردن 
3 مســافر در تاکســی همچنان ادامه دارد و 

رانندگان متخلف جریمه می شوند. 
به گزارش ایلنا، اسماعیل عرشیان اظهار 
کرد: با شیوع کرونا قانون ســه مسافر در این 
ناوگان به اجرا درآمد، اما با کمتر شــدن این 
بیماری این قانون هم در بین تاکســیرانان و 
مســافران کمرنگ شــد حاال با توجه به صدا 
درآمدن زنگ خطر دوباره شیوع کرونا نظارت 

بر اجرای این قانون تشدید می شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی افزود: از روز 
شنبه سی و یکم خرداد ماه با حضور بازرسان 
نامحســوس نظارت بر اجرای ایــن قانون در 

سطح شهر تشدید می شود.
عرشیان اضافه کرد: رانندگان متخلف به 
کمیته انضباطی معرفی می شــوند و جریمه 
نقدی و توقیف خــودروی آنها در پارکینگ از 

مجازات در نظر گرفته شده است.
وی از مسافران و رانندگان تاکسی خواست 
برای حفظ سالمتی خود و خانواده های شان 

به اجرای این قانون توجه کنند.

 گازسوز کردن 
خودروهای حمل و نقل 

عمومی رایگان است
رییس امــور جایگاه های ســی.ان.جی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراســان رضوی گفت: دوگانه ســوز کردن 
خودروهــای عمومی، تاکســی و وانت بارها 
رایگان اســت.به گزارش ایرنا، محمدحسین 
مدبر روز پنجشــنبه گفت: متقاضیان برای 
ثبت نــام باید به ســامانه اطالعــات جامع 
gcr. خودروهای دوگانه سوز کشور با آدرس

niopdc.ir مراجعــه نماینــد.وی افزود: با 
مراجعه به این سامانه و ثبت کد ملی، شماره 
تلفن همراه و ســایر مشــخصات، می توان 
نزدیکتریــن کارگاه و زمان مراجعــه را نیز 
انتخاب کرد.رییس امور جایگاه های سی.ان.

جی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی ادامه داد: این سامانه از 
اواخر اردیبهشت ماه راه اندازی شده و اولویت 
گازسوز کردن با خودروهایی است که ثبت نام 
آنها زودتر انجام شده اســت.وی با بیان اینکه 
50 کارگاه مجاز دوگانه سوزکردن خودروها 
در خراسان رضوی فعال است گفت: انجام این 
کار با هزینه شخصی حدود 50 میلیون ریال 
هزینه دارد.هم اکنون 12 هزار و 500 دستگاه 

تاکسی در کالنشهر مشهد تردد دارند.

مدیر عامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی مطرح کرد؛

خالی ماندن ۵۰ درصد از 
مسیر اتوبوس ها از مسافر

ترفع گفت: تقاضای سفر تنها برای دو خط 
تندرو 1 و ۷ نسبت به سایر خطوط باالتر است 
و مسافران تصور می کنند که شلوغی این دو 

خط در تمام خطوط نیز وجود دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمود ترفع 
مدیر عامل شرکت واحد اتوسرانی شهرداری 
تهران در تشــریح آخرین وضعیت افزایش 
مســافران اتوبوس پس از اجرای مجدد طرح 
ترافیک با تاکید بر این نکته که با اجرای طرح 
ترافیک میزان مســافران اتوبــوس افزایش 
چندانی نداشته، گفت: آمارها نشان می دهد 
تقاضای ســفر تنها برای دو خط تندرو 1 و ۷ 
نسبت به سایر خطوط باالتر است و همین امر 
موجب شده است مسافران این تصور را بکنند 
که شــلوغی این دو خط در تمام خطوط نیز 

وجود دارد.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی افزود: 
باید به این نکته اشــاره کنم که به دلیل نبود 
مسافر هنوز بخشی از رانندگان اتوبوس های 
بخش خصوصی حاضر نیستند سر کار حاضر 

شوند.
ترفــع ادامه داد: تــردد روزانــه من در 
شــهر تهران نشــان می دهد که برخی از 
شــهروندانی که بــا لغــو محدودیت های 
ترافیکی از خودرو شــخصی اســتفاده می 
کردند بــا اجرای مجدد طــرح ترافیک نیز 
همچنان از خودرو خود برای تردد در شهر 

استفاده می کنند.
او در پاســخ به این ســوال که آیــا درآمد 
اتوبوســرانی مثبت شده اســت یا خیر ادامه 
داد: با توجه  به این نکته که بیش از 50 درصد 
خطوط اتوبوسرانی مســافر ندارد درآمد ها 
همچنان صفر و منفی اســت و علت آن است 
که هزینه های قرار داد هــای بخش فناوری 
اطالعات، کارت بلیت و اپراتوری پابرجاست و 
باید از هزینه بلیت اتوبوس پرداخت شود که 
متاسفانه به دلیل کاهش سفرها در پرداخت 
ها با مشکل مواجه شده ایم و درآمد ها کاهش 

پیدا کرده است.

خبر

قرعه کشی؛ راهکاری برای حذف تقاضاهای کاذب از بازار خودرو

سرپرست طرح های سی.ان.جی 
اعالم کرد:

استاندارد گازسوز کردن 
موتورسیکلت ها تدوین می شود

سرپرست طرح های ســی.ان.جی شرکت 
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتی ایــران از 
همکاری با سازمان ملی استاندارد برای تدوین 
اســتانداردهای الزم بــرای گازســوز کردن 

موتورسیکلت ها خبر داد.
به گزارش ایرنا، »محمدحســین باقری« با 
بیان اینکه تا کنون 5۷ هزار و 590 نفر در سامانه 
وزارت نفــت برای تبدیل رایــگان خودروهای 
عمومی ثبت نام کرده اند،  گفــت: از این تعداد 
چهار هزار و 6 نفر نوبت گرفته اند و دو هزار و ۷۷9 

نفر نیز در فرآیند نوبت گیری هستند.
باقری افزود: ایــن آمار نشــان می دهد که 
فقط 6 هزار و 800 نفر از ثبت نامی ها مربوط به 
خودروهای عمومی بوده که مشمول طرح وام 

بالعوض برای تبدیل هستند.
وی در مــورد آخریــن وضعیــت احداث 
جایگاه های کوچک مقیاس ســی.ان.جی در 
تهران نیز تاکید کرد: هنوز اقدام عملی صورت 
نگرفته و منتظر تامین زمین و محل مناســب 
از سوی شــهرداری ها،  وزارت کشــور و سایر 
ارگان هایی هســتیم که به نوعی در کالنشهر 

تهران، زمین در اختیار دارند.
باقری مــکان مناســب برای احــداث این 
جایگاه ها را میادین میوه و تــره بار و پایانه های 
مســافری اتوبوس رانی و تاکسی رانی دانست و 
افزود: با احداث جایگاه هــای کوچک مقیاس، 
 تاکســی ها و وانت بارها در زمانی که منتظر بار 
و یا مســافر هســتند می توانند در همان مکان 
ســوخت گیری خود را انجام دهنــد و در زمان 

صرفه جویی کنند.
به گفته سرپرســت طرح های سی.ان.جی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
پراکندگی جایگاه سی.ان.جی در مرکز و شمال 
شهر تهران کم است، اما به دلیل قیمت زمین در 
این مناطق،  توسعه به کندی انجام می شود، در 
حالی که اگر زمین تامین شــود سرمایه گذاران 

آمادگی احداث جایگاه را دارند.
وی در مورد گازسوز کردن موتورسیکلت ها 
نیز گفت: با ســازمان ملی اســتاندارد در مورد 
تدوین استاندارد این موضوع همکاری می کنیم. 
اگرچــه در حال حاضــر این اســتاندارد برای 
کارخانه های موتورساز وجود دارد، اما در تالشیم 
تبدیل کارگاهی موتورهایی که اکنون در حال 
تردد هستند نیز با همین اســتاندارد و زیر نظر 

موتورسازان انجام شود.

هشدار پلیس به شهروندان؛
مراقب شرکت های غیرمجاز 

لیزینگ خودرو باشید
معاون اجتماعی پلیــس آگاهی ناجا گفت: 
کالهبرداران معموال از طریق درج آگهی در معابر 
یا فضای مجازی، افراد را بــا وعده فروش فوری 
خودروی اقســاطی فریب می دهند و نسبت به 
نوع و مدل خودرو، مبالغی را از متقاضیان خرید 
خودرو دریافت می کنند و به بهانه تحویل خودرو 
در آینده ای نزدیک، با ترک دفتر شرکت متواری 

می شوند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، ســرهنگ 
شــهاب امینی معاون اجتماعی پلیس آگاهی 
ناجــا  گفت: کالهبــرداران معمــوال از طریق 
درج آگهی در معابر یا فضــای مجازی، افراد را با 
وعده فروش فوری خودروی اقســاطی فریب 
می دهند و نسبت به نوع و مدل خودرو، مبالغی 
را از متقاضیان خریــد خودرو دریافت می کنند 
و به بهانه تحویل خــودرو در آینده ای نزدیک، با 
ترک دفتر شرکت متواری می شوند.وی با بیان 
اینکه شــرکت های لیزینگ خودرو باید دارای 
دو مجوز تأسیس و فعالیت باشند، افزود: طبق 
مقررات، شماره ثبت شرکت های فروش خودرو 
برای فعالیت در حوزه کافی نیست و متقاضیان 
می توانند اسامی شرکت های مجاز را در سایت 
بانک مرکزی به نشانی )C.B.I.ir( مورد استعالم 
قرار دهند.ســرهنگ امینی تصریح کرد: پس 
از ورود به ســایت بانک مرکزی، ابتدا الزم است 
گزینه بانک ها و نهاد های پولــی مجاز انتخاب 
و در انتها نیز با مراجعه به قســمت شرکت های 
واسپاری )لیزینگ( فهرست مشخصات و آدرس 

شرکت های مجاز را مشاهده کنند.

سرهنگ کالوسی خبر داد؛
 توقیف بنز ۱۰۰ میلیاردی 

در پایتخت
سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت از 
توقیف یک دســتگاه خودرو بنز قاچاق خبر داد 
و گفت: کارشناســان ارزش ریالی این خودرو را 

100 میلیارد ریال برآورد کرده اند.
به گزارش مهر، ســرهنگ محمد کالوسی 
سرکالنتر یکم پلیس پیشــگیری تهران  اظهار 
داشــت: در اجرای طرح مقابله با مزاحمت های 
خیابانی و دور دور، مأموران ســر کالنتری یکم 
مستقر در بلوار اندرزگو در شامگاه بیست و پنجم 
خرداد ماه به یک دستگاه مرسدس بنز فاقد پالک 
جلو برخورد و برای بررسی موضوع دستور توقف 

خودرو را اعالم کردند.

خبر

محققان دانشگاه کاشان موفق به طراحی و ساخت شاسی و سیستم 
نوین تعلیق خودرو وانت نیسان جهت حرکت روی سه چرخ شدند.

به گزارش ایســنا، این طرح توســط مهندس غالمرضا قاســمیان 
طالخونچه، دانشجوی کارشناسی ارشــد مهندسی مکانیک طراحی 
کاربردی دانشگاه کاشــان با همکاری و راهنمایی دکتر محمد عارفی، 
مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشــکده مکانیک دانشــگاه کاشان 

طراحی و ساخته شده است.
دکتر عارفی از ویژگی های این طرح را حرکت خودرو روی سه چرخ 
عنوان کرد و گفت: این خودرو که به مدت دو ســال طراحی شده است، 

ظرفیت حمل 5/5 تن بار را دارد.
وی خاطر نشان کرد: طرح مذکور پیاده سازی سیستم نوین تعلیق بر 
روی خودروهای پیکاپ اســت که بر روی خودروی نیسان ایجاد شده و 
توانایی نصب بر روی سایر خودروها از جمله خودروهای نظامی و آفرود 

را داراست.این طرح در حضور کارشناسان و مدیران دفتر طراحی زرهی 
صنایع شهید کالهدوز ارائه شد و پس از مشاهده عملکرد میدانی آن در 
محوطه دانشگاه مورد تایید این گروه قرار گرفت. همچنین مقرر شد از 
ظرفیت های این طرح در اصالح سیســتم تعلیق خودروهای در حال 

ساخت مجموعه استفاده شود.
وی عملکرد فوق العاده هندلینگ اتومبیل در سرعت های باال )تست 
مارپیچ(، ترمزگیری موثر، تعویض الستیک بدون جک، تنظیم ارتفاع 
اتوماتیک و دستی از داخل اتاق را از خصوصیات قابل توجه این سیستم 
عنوان کرد و گفت: این خودرو دارای کمپرســور تولید هوای فشــرده 

طراحی شده بر روی موتور است.
بر اســاس اعالم وزارت علوم، این خودرو که برای نخســتین بار در 
دانشگاه کاشان طراحی و ساخته شــده است، به شماره 021162 ثبت 

اختراع شده است.

ورود خودروی دانگ فنگ S 50 اولیــن ورود خودرو های خارجی در 
دوران پس از تحریم ها محسوب می شود.

شــرکت دانگ فنگ که اغلب مــا آن را به خــودروی h30 کراس 
می شناســیم خیز دوباره ای برای بازار ایران برداشته است. سر و صدای 
ورود خــودروی جدیدی به نــام دانگ فنگ S50 به گوش می رســد و 
 Dongfeng Fengxing Jingyi شنیده ها در بازار چین با نام کامل
S50 شناخته می شود. شنیده ها حاکی از آن اســت که تعدادی  از این 
خودرو در ســطح شهر دیده شــده و ورود این محصول تقریبا قطعی به 
نظر می رســد. این اولین ورود و تولید خودروی خارجی در دوران پس از 

تحریم محسوب می شود.
مهم ترین نکته درباره دانگ فنگ S50 این است که چینی ها آنرا روی 
پلتفرم نیسان سیلفی )Sylphy( ساخته است. دانگ فنگ تنها شریک 
نیسان در چین بوده و هست و اتفاقا یکی از خودرو هایی که سال هاست 
در خطوط تولیدش آنرا می سازد، همین نیسان سیلفی است. موتور های 
سه گانه 1.5 لیتری میتسوبیشــی، 1.6 لیتری نیســان و 2.0 لیتری 
پژوسیتروئن همچنان برای مشتریان S50 قابل سفارش هستند، اما به 

احتمال زیاد باید در انتظار ورود نسخه 1.5 یا 1.6 لیتری آن باشیم.
دانگ فنــگ S50 در ارزان ترین مدلش )یعنی موتــور 1.6 لیتری با 

گیربکس دســتی( در بازار چین، از حدود ۷0 هزار یوآن شروع می شود 
که معادل تقریبی 10 هزار دالر است. شنیده ها حاکی از آن است که این 

محصول در نهایت با قیمتی حدود 350 میلیون در بازار عرضه می شود.  
نمونه 1.5 لیتری این خودرو 118 اســب بخار نیــرو و 143 نیوتون 
متر گشــتاور تولید می  کند که میزان نسبتا مناسبی محسوب می شود 
همچنین این خودرو از گیربکس 5 سرعته دستی بهره می برد که مصرف 
آن را به حدود 6.5 لیتر در 100 کیلومتر می رساند. نسخه 1.6 لیتری آن 
هم 120 اسب بخار نیرو، 151 نیوتون متر گشتاور دارد و تنها نسخه ای از 

این خودرو است که از گیربکس اتومات بهره می برد.

اسفنانی نسبت به گرانفروشــی قطعات خودرو در بازار واکنش 
نشان داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، در کنار افزایش قیمت خودرو در 
بازار شاهد گرانفروشــی و عرضه قطعات خودرو با قیمت باال در بازار 

هستیم.
یک روز قطعه با قیمت 100 هزار تومان عرضه می شود و روز دیگر 
همان قطعه افزایش 20 درصدی قیمت را دارد و این رویه به تناسب 
در روز های بعد نیز ادامه دارد و سایر قطعات خودرو با افزایش قیمت 

روبرو می شوند.
افزایش قیمت خودرو در بازار یک طــرف و باال رفتن نرخ فروش 
قطعات این محصول از سوی دیگر باعث نارضایتی شهروندان شده 
است، به عنوان مثال قطعه ای که ساخت تولید داخل است با قیمت 

همان قطعه با ساخت خارجی تقریباً برابر است.
برای بررسی این موضوع به ســراغ مدیرکل تعزیرات حکومتی 

تهران رفته و در این خصوص پرس و جو کردیم.
محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در واکنش 
به افزایش قیمت لوازم خودرو گفت: عملکرد تعزیرات در خصوص 
ورود به گرانفروشی در بحث کاال های مختلف تفاوتی ندارد و در هر 
نقطه و برای هر محصول که تخلف گرانفروشــی رخ دهد به موضوع 

واکنش نشان خواهیم داد.
وی افزود: در صورتی که تخلف گرانفروشی به سازمان تعزیرات 
حکومتی گزارش داده شــود، بازرسان واحد گشــت این سازمان با 
حضور در سطح شهر و بازار نسبت به گزارش های مردمی رسیدگی 

خواهند کرد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران بازرسان این سازمان 
به صورت کلی به موضوعات گرانفروشی در بحث کاال ها ورود می کند 
و اینکه کاال ها به صورت عمده و یا جزء همراه با تخلف گرانفروشــی 

عرضه می شود، تفاوتی ندارد.

شیوع ویروس کرونا و سیاســت  دولت ها برای قرنطینه عمومی 
منجر به افت چشــمگیر خرید و فروش خودرو در بازار اروپا شده به 
طوری که این بازار در ماه مه میالدی بــا افت 52.3 درصدی فروش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو شد.
به گزارش میزان، بازار خودروی اروپا بــا کاهش 52,3 درصدی 
فروش در ماه مه همچنان قربانی اجرای سیاست قرنطینه عمومی 
برای مهار شیوع ویروس کرونا در اکثر کشورهای عضو این اتحادیه 

 )ACEA( بود.گزارش ماهانه انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا
که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد که بازگشایی تدریجی 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در ماه مه کمک چندانی به رونق 
بازار خودرو نکرده اســت. در حالی که افت سفارش خرید خودروی 
ســواری نو در ماه مارس 55,1 درصد و در مــاه آوریل ۷6,3 درصد 
کاهش یافته بود، این افت در ماه مه نیز در مقایسه با ماه مشابه سال 

گذشته به 52,3 درصد رسید.

با تالش محققان دانشگاهی صورت گرفت

ساخت شاسی و سیستم تعلیق نیسان برای حرکت روی سه چرخ

بازگشت خودروساز های خارجی به ایران

واکنش تعزیرات نسبت به گرانفروشی قطعات خودرو در بازار

کاهش ۵۲ درصدی فروش خودرو در اروپا
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 5G نخســتین لپ تاپ مجهز به فناوری پشــتیبانی از شبکه
روانه بازار ایاالت متحده آمریکا خواهد شد.شــرکت لنوو که یکی از 
بزرگترین و مشهورترین تولیدکنندگان لپ تاپ در جهان به شمار 
می رود و سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی این محصول را به خود 
اختصاص داده اســت، چندی پیش در جریان برگزاری نمایشگاه 
 5G 2020 از لپ تاپ جدیدی که به فناوری پشتیبانی از شبکه CES
مجهز است، رونمایی کرد که لنوو فلکس 5G )یوگا 5G( نام دارد و 

از تراشه اسنپدراگون ســاخت کوالکام بهره می برد و به کاربر اجازه 
می دهد تا از ارتباطات شبکه نســل پنجم اینترنت همراه بهره مند 
شود.این شرکت به نظر می رسد که برای نخستین بار قصد دارد لپ 
تاپ فلکس 5G را به بازار ایاالت متحده آمریکا عرضه کند و بعد از آن 
نیز در نظر دارد با همکاری اپراتورهای فعال و مستقر در کشورهای 
مختلف جهان لپ تاپ جدید خود را راهی بازار کشورهای بیشتری 

همچون بریتانیا، سوئیس و چین نیز کند.

از دیگر اطالعات و مشــخصات این لپ تاپ می توان به موارد زیر 
اشاره کرد:

 8cxتراشه کوالکام اسنپدراگون
فرکانس هسته های پردازنده 2.84 گیگاهرتز با 8 هسته کریو 495

پردازنده گرافیکی آدرنو 680
LPDDR4X 8 گیگابایت حافظه رم از نوع

3,0 UFS 512 گیگابایت حافظه ذخیره سازی از نوع

نگاهی به نخستین لپ تاپ ۵ در جهان
فن آوری 

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

تلگرام در روسیه رفع فیلتر 
می شود

روسیه اپلیکیشن پیام رسان تلگرام را رفع 
فیلتر خواهد کرد.

مقامات رگوالتــوری و نظارت بر ارتباطات 
و اینترنت در روســیه به تازگــی اعالم کردند 
که محدودیت های اعمال شــده بر استفاده 
از اپلیکیشن پیام رســان تلگرام را بر خواهند 

داشت. 
این تصمیم بدین ترتیب به کاربران روسی 
اجازه خواهد داد از این پس بــه طور قانونی از 
تلگرام استفاده کنند و برای استفاده از آن نیازی 
به فیلتر شکن یا اپلیکیشن های VPN نداشته 

باشند.
اپلیکیشن تلگرام دو سال پیش، در آوریل 
2018 میالدی، در روسیه مسدود و فیلتر شد 
چراکه شرکت توســعه دهنده و موسس آن، 
پاول دوروف، از همکاری بــا مقامات امنیتی 
این کشور ســر باز زدند و از تحویل اطالعات 
شــخصی کاربران و کدهای رمزنگاری به کار 
برده شده در این اپلیکیشن خودداری کردند.

 ،independent اما حاال بر اساس گزارش
به نظر می رســد که مقامات روسیه تصمیم 
گرفته اند تلگــرام را به علــت تمایل و تالش 
مضاعف آن برای مبارزه و مقابله با تروریســم 
و افراطی گری رفع فیلتر کــرده و به آن اجازه 
دهند بــار دیگر بــه عرصه پیام رســان های 

پرطرفدار در روسیه بازگردد.

 پتنت جدید سامسونگ 
با 6 دوربین متحرک!

ثبت اختــراع جدیدی که اخیراً توســط 
سامســونگ فاش شده اســت، از برنامه های 
آینده این غول فناوری برای طراحی دوربین 
در گوشی های آینده اســت؛ در این طراحی 
جدید، گوشــی گلکســی S30 با 6 دوربین 
متحرک دیده می شود.طرحی که اخیراً راجع 
به طراحی مجموعه دوربین های گوشی های 
آینده سامسونگ فاش شده، نشان می دهد که 
این شرکت ممکن است از این چینش جدید 
دوربین ها در گوشی آینده خود یعنی گلکسی 
S30 رونمایی کند.این گوشــی هوشــمند 
ممکن است از یک آرایش دوربین چشمگیر 
6گانه بهره ببرد که همگی قــادر به حرکت و 
چرخش جداگانه برای گرفتن بهترین عکس 
ممکن هســتند.این اطالعات مهیج در حق 
ثبت اختراع سامســونگ به نام »دســتگاه و 
روش کار چندیــن دوربینی برای عکاســی 
 LetsGoDigital دیجیتال« توسط پایگاه
کشف شد. این سایت خبری دیجیتالی آنالین 
این اطالعات را کشــف و آنها را به تصویرهایی 
 S30 احتمالی از ظاهر دوربین های گلکســی
تبدیل کرده است.در حالی که امروزه چندین 
دوربین چشــمگیر در گوشی های هوشمند 
دیده می شود، بکارگیری 6 دوربین که هر یک 
به صورت جداگانه حرکت می کنند، می تواند 
توانایی دوربین گوشی را دو برابر کند.با توجه 
به این حق ثبت اختراع، سامسونگ برای اینکه 
بتواند این 6 دوربین را در قسمت پشتی گوشی 
گلکســی S30 قرار دهد، باید آنها را به صورت 
افقی در دو ردیف سه تایی بچیند و همگی در 
قسمت باالی پشت گوشــی قرار بگیرند.پنج 
مورد از این 6 دوربیــن از نوع زاویه دید عریض 
هستند که همگی یا یکسان هستند یا دارای 
یک حسگر با وضوح باالتر خواهند بود. دوربین 
ششم نیز یک دوربین تله فوتو است. آنچه در 
مورد آنها منحصر به فرد اســت، این است که 
همه دوربین ها می توانند در جای خود حرکت 

کنند و بچرخند تا زوایای استثنایی ارائه دهند.

علت ابعاد بزرگ پلی استیشن 
۵ چیست؟

یکی از مقامات بخش طراحی و توسعه پلی 
استیشن در شرکت ســونی در خصوص علت 
ابعاد بزرگ نســل جدید کنســول های بازی 
PS5 سخن گفته است.مت مک الرن، معاون 
ارشد بخش طراحی و توسعه پلی استیشن در 
شرکت سونی ، به تازگی در پاسخ به اظهارات 
و سواالت کاربران و کارشناسان فعال در حوزه 
فناوری خاطرنشان کرده است که علت بزرگ 
و حجیم بودن نســل جدید کنســول های 
بازی پلی استیشن موسوم به ps5 ایجاد فضا 
برای خنک نگه داشتن دستگاه بوده است.به 
عقیده بسیاری از کارشناســان و تحلیلگران 
فعال در این حوزه، نســل جدید کنسول های 
بازی پلی استیشــن )PS5( بدون شک یکی 
از بزرگترین محصــوالت در نوع خود در طول 

تاریخ به شمار خواهد رفت.

گوشی های شیائومی صدای 
کاربران اروپایی را درآورد!

بســیاری از کاربران گوشی های شیائومی 
ردمی نــوت 9 اس از مشــکل قطع شــدن 

پی درپی اینترنت وای فای خبر داده اند.
سری گوشــی های هوشــمند شیائومی 
ردمــی نــوت 9 اس که بــه تازگــی در بازار 
کشورهای اروپایی و انگلســتان عرضه شده 
است، به نظر می رسد که یکی از مدل های آن 
صدای خیــل عظیمی از کاربــران را درآورده 
است؛ چراکه آنها در شــبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی از مشکل قطع خودکار اتصال به 
اینترنت وای فای در این گوشی ها سخن گفته 

و خبر داده اند.
بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی 
کاربران این گوشی های چینی پس از گذشت 
10 الی 15 دقیقه از قفل شدن صفحه نمایش، 
اتصال وای فای را از دســت خواهــد داد و در 
صورتی که صفحه دوباره روشن شود، اتصال 

برقرار می شود.
به نظر می رســد که این نقص بســیاری از 
کاربران را به در سراســر اروپا به ستوه آورده و 
مراکز و نمایندگی های شــیائومی نیز از گله و 
شــکایت مکرر و مداوم کاربران اروپایی خبر 

داده اند.
هنوز گزارشی از مشــکل کاربران در سایر 
مناطق و کشورهای جهان منتشر نشده و در 

دسترس نیست.
شرکت شــیائومی برای رفع این مشکل به 
کاربران پیشنهاد کرده که گوشی یا روترهای 
وای فای خود را ریست کنند که البته به گفته 
بیشتر کاربران این راهکار مفید و سودمندی 

نبوده است.
با اینکه برخی از کاربران اعالم کرده اند که 
مشــکل اتصال وای فای گوشی های آنها پس 
 11.0.8.0 MIUI از دریافت بــه روزرســانی
برطرف شده است، اما برخی دیگر از آنها عنوان 
کردند که حتی پس از دریافت آپدیت مذکور 

مشکل آنها رفع نشده است.
هنــوز معلــوم نیســت که این مشــکل 
نرم افزاری است یا ســخت افزاری و اینکه آیا 
شیائومی می تواند نقص مذکور را با انتشار یک 

به روزرسانی دیگر برطرف کند یا خیر.

با ارائه یک ویژگی جدید؛
قابلیت انتشار پیام صوتی به 

توئیتر افزوده شد
توئیتر ویژگی جدیــدی ارائه کــرده و به 
کاربران اجازه می دهد به جای نوشــتن یک 
پیام، کلیپ صوتی در این پلتفرم به اشــتراک 

بگذارند.
توئیتر مشــغول آزمایش ویژگی جدیدی 
است که به کاربران اجازه می دهد کلیپ صوتی 
توئیت کنند.این شبکه اجتماعی در بیانیه ای 
اعالم کرد پیام های صوتی، جنبه ای انسانی تر 
به پلتفرم می بخشند و از سوی دیگر به انتقال 
بهتر محتوای توئیت کمک می کنند. کاربران 
می توانند متنی را همراه صوت ضبط شده خود 
ضمیمه کنند.قابلیت ارسال پیام صوتی یک 
ویژگی نوین است. کاربران می توانند عالوه بر 
متن یک پیام صوتــی 140 ثانیه ای نیز ثبت و 
منتشــر کنند.اگر مدت کلیپ صوتی بیش از 
حد در نظر گرفته شده باشد، پلتفرم توئیتر به 
طور خودکار آن را به طور زنجیره وار و تا 25 پیام 
متوالی منتشر می کند.البته کلیپ های صوتی 
به شکل توئیت های اصلی قابل انتشار هستند 
و افراد نمی توانند به وســیله آنهــا به توئیت 
دیگری پاســخ دهند.هم اکنون فقط برخی از 
کاربران iOS می توانند پیام های صوتی را در 
توئیتر منتشر کنند، اما همه قابلیت رصد پیام 
را دارند.توئیتر اعالم نکرده چه زمان این ویژگی 
برای دستگاه های اندروید یا کاربران وب ارائه 

می شود.

با رصد تردد کارکنان؛
هوش مصنوعی بر فاصله 

گذاری اجتماعی در آمازون 
نظارت می کند

آمــازون سیســتمی مبتنی بــر هوش 
مصنوعی در انبارها و دفاتر خود به کار گرفته 
که با رصد تردد کارگــران و کارمندان قوانین 

فاصله گذاری اجتماعی را ترویج می کند.
آمازون یک سیستم ردیابی مبتنی بر هوش 
مصنوعی در انبارها و دفاتــر کاری خود به کار 
گرفته که وظیفه آن نظــارت بر اجرای قوانین 
فاصله گــذاری اجتماعــی  در جهت کنترل 

شیوع ویروس کرونا است.
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بر اساس برنامه فضایی چین، یک راکت حامل 
ربات کنترل از راه دور برای استفاده در سطح مریخ 
ماه ژوئیه )تیر-مرداد( به سوی سیاره سرخ پرتاب 

خواهد شد.
چین در تالش برای رســیدن به فعالیت های 
فضایی رقیب خود آمریکا و تاییــد جایگاهش به 
عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، میلیاردها دالر در 
ماموریت بین کهکشانی به ســیاره مریخ سرمایه 

گذاری کرده است.
ماموریت چین به مریخ از جمله چند پروژه جدید 
فضایی است که این کشــور دنبال می کند و شامل 
قرار دادن فضانوردان چینی در کره ماه و برخورداری 

از یک ایستگاه فضایی تا سال 2022 است.
 )CASC( شــرکت علم و فناوری هوافضا چین
با تایید مأموریت خود که قرار است در سال جاری 
برگزار شــود، اعالم کرد که این ماموریت می تواند 
اوایل ژوئیه اجرا شود. این شرکت در بیانیه ای اعالم 
کرد که این پروژه بزرگ طبق برنامه ریزی در حال 

پیشرفت است و قرار است ماه ژوئیه اجرا شود. 
با این حــال فاصله میان زمین تــا مریخ حدود 
55 میلیون کیلومتر اســت و از آنجا که مدارهای 
ســیاره ای آنها همیشــه در حال تغییر اســت، 
فضاپیمای چینی »تیان وِن« )Tianwen( هفت 

ماه در راه خواهد بود تا این مسافت را طی کند.
انتظار می رود فضاپیمای چینی ســه ماهه اول 
سال 2021، بر سطح مریخ فرود آید. موفقیت چین 
در این ماموریت این کشور را پس از روسیه و آمریکا، 

به سومین کشوری تبدیل می سازد که موفق شده 
است کاوشگری بر سطح مریخ فرود آورد.  

مأموریت »تیان وِن« سه مرحله دارد؛ در مرحله 
اول یک کاوشــگر در مدار مریخ قرار می گیرد و در 
مرحله بعد این کاوشگر بر ســطح این سیاره سرخ 
فرود می آید و در نهایت، یک روبــات کنترل از راه 
دور برای انجام آزمایش های تحلیلی بر سطح مریخ 
فعال می شود. قرار اســت این ربات خصیصه های 
خاک و اتمسفر این سیاره ســرخ را عالوه بر سایر 

آزمایش های تحلیلی بررسی کند. 
چین پیش از این نیز عملیات مشابهی را بر روی 
کره ماه انجام داده بود. این کشــور در سال 2013 
موفق شد یک سطح نورِد کوچک را با کنترل از راه 
 دور روی سطح ماه بنشاند و سال گذشته )2019( 

نیز دومین ربات کنترلی خود را روانه نیمه تاریک 
ماه کرد که این عملیات در نوع خود برای نخستین 

بار انجام شده است. 
آمریکا نیز که تاکنون چهار وسیله نقلیه اکتشافی 
به مریخ ارســال کرده اســت، قصد دارد تابستان 
امسال پنجمین سفینه فضایی خود را پرتاب کند. 
این سفینه فضایی باید حدود فوریه2021 )بهمن 
1399( به مریخ برســد. امارات متحده عربی نیز 
قصد دارد اولین کاوشــگر عربی را در روز 15 ژوئیه 

از ژاپن به این سیاره سرخ پرتاب کند.
همچنین ماموریت مشــترک روســیه و اروپا 
موســوم به »اکســو مارس« )ExoMars( - که 
قربانی مشکالت فنی شدید ناشی از شیوع کووید 
19 شده است و امید آن می رفت که تابستان امسال 

یک ربات به مریخ بفرستد، به سال 2022 موکول 
شد.

مریخ یا بهــرام چهارمین ســیاره در منظومه 
شمسی است که در مداری طوالنی تر و با سرعتی 
کمتر از زمین به دور خورشــید می چرخد. هر یک 
بار گردش این سیاره به دور خورشید معادل 68۷ 
شبانه روز زمین طول می کشد و طول شب و روز نیز 

از کره زمین کمی طوالنی تر است.
نوری که از خورشــید به مریخ می رسد، نصف 
نوری اســت که زمیــن دریافت می کنــد، اما روز 
مریخی چهل دقیقه طوالنی تر از روز زمینی است. 
بنابراین شرایط از نظر نور تقریباً مثل زمستان زمین 
اســت و به این دلیل امکان رشد گیاهان در شرایط 
گلخانه ای در مریــخ وجــود دارد. روزهای مریخ 
24 ســاعت و 3۷ دقیقه طول می کشد. از آن جا که 
محور ســیاره مریخ همانند زمین °24 درجه کج 
است، در این سیاره نیز فصل های سال وجود دارند. 
اما هر ســال مریخی کمابیش دو برابر سال زمینی 
یعنی 6۷8 روز است.جو مریخ سرخ رنگ است و از 
زمین در آسمان شب نیز سرخی آن دیده می شود. 
کره مریخ دو قمر کوچک بــه نام های »فوبوس« و 
»ِدیموس« دارد. قطر مریخ، یک دوم زمین اســت 
و مساحت ســطح آن برابر با مساحت خشکی های 
روی زمین است. این سیاره ســرخ همانند زمین، 
یخ های قطبی، دره های عمیق، کوه، غبار، توفان و 
فصل دارد. در دشت های آن مانند ماه، گودال هایی 
برآمده از برخورد سنگ های آسمانی دیده می شود.

ربات کنترل از راه دور چین بر سطح مریخ چه خواهد کرد؟

مجرمان ســایبری ســعی دارند با جلب اعتماد 
کاربران و ترغیب آنها به نصــب نرم افزارهای جعلی 
و مخرب، به اطالعات هویتــی و خصوصی کاربران 

دسترسی پیدا کنند.
 اپلیکیشن هایی با اهداف خاص می تواند توسط 
هکرها طراحی شــود و در شــبکه های اجتماعی با 
نام های تحریک آمیز و اغواکننده به اشتراک گذاشته 
شود که حاوی یک بدافزار باشــند و با باز کردن آنها 
امکان افشای اطالعات شــما وجود دارد. همچنین 
ارسال یک ایمیل آلوده یا جعلی بسیار ساده و بدون 
دردسر است و یک مهاجم به سادگی می تواند اقدام به 

ارسال یک ایمیل آلوده کند.
درنتیجه اگر با یک ایمیــل تحریک آمیز مواجه 
شــدید، موارد امنیتی را مدنظر داشــته باشــید. 
کارشناســان به کاربران توصیه می کننــد که از باز 
کردن و دانلود هرگونه برنامه مشکوک در شبکه های 
اجتماعی و ســایت های غیرمعتبر جلوگیری کنند. 
همچنین توصیه می شود آنتی ویروس های خود را 
به روز کنند تا هنگام ورود اینگونه نرم افزارهای جعلی 

به سیستم توسط آنتی ویروس شناسایی شود.
همان طور که پلیس فتــا هشــدار داده، برخی 
مجرمان ســایبری با تبلیغات جذاب و اغواکننده در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ 

و ارایه نرم افزارهای به ظاهر کاربــردی می کنند در 
حالی که قصد آنها جاسوسی و جمع آوری اطالعات با 
استفاده از همان اپلیکیشن هاست. مجرمان سایبری 
ســعی دارند با جلب اعتماد کاربران و ترغیب آنها به 
نصب نرم افزارهای مورد نظرشان به اهداف مجرمانه 
خود یعنی دسترسی به اطالعات هویتی و خصوصی 

کاربران برسند.
بنابراین کاربران برای خرید و نصــب نرم افزار در 
گوشی، تبلت، لپ تاپ و سیستم های خانگی حتما از 
سایت ها و نشان گاه های معتبر و رسمی اقدام و از نصب 
نرم افزارهای غیرضروری از منابع نامعتبر خودداری 
کنند. همچنین درصورتی که بــرای نصب نرم افزار 

به فروشگاه های ارایه دهنده خدمات گوشی و رایانه 
مراجعه می کنند، از معتبر بودن فروشگاه و دارا بودن 

پروانه کسب آن مطمئن شوند.
البته نصــب برنامه های نامعتبــر و نرم افزارهای 
مخــرب از فروشــگاه هایی ماننــد گوگل پلی هم 
امکان پذیر اســت. همان طور که پیش از این، جعل 
نرم افزارهای امنیتی در  گوگل پلی توسط نویسندگان 
بدافزار، منجر شده بود کاربران اطالعات خود را به این 
برنامه های مخرب بدهند کــه در نهایت گوگل پس 
از هشــدار کارشناســان امنیتی، اقدام به حذف این 

برنامه های مخرب کرد.
از دیگر اقدامات امنیتی که الزم اســت افراد برای 
جلوگیری از هجوم هکرها و کالهبرداران انجام دهند 
این است که در سیســتم خود آنتی ویروس مطمئن 
نصب و مرتب به به روزرســانی آن اقدام کنند. هنگام 
نصب نرم افزار حتما به مجوزهای دسترســی که از 
طرف برنام درخواست می شود، دقت کنند و از نصب 
نرم افزارهایی که مجوزهای دسترســی غیرمنطقی 
تقاضا می کند، خودداری کنند. همچنین اگر گمان 
می کنند سیستم شــان به نرم افزار جاسوسی آلوده 
شده، می توانند با بازگردان سیســتم به تنظیمات 
کارخانه، دسترسی نرم افزارهای جاسوسی را از بین 

ببرند.

اتحادیه اروپا 2تحقیق درباره سرویس های اپل پی و اپ استور اپل آغاز 
کرده است. این شرکت متهم است قوانین آنتی تراست را زیرپا گذاشته 
اســت.اتحادیه اروپا تحقیقاتی بزرگ درباره تخطی اپــل از قانون آنتی 
تراست)ضدانحصار(  آغازکرده است.در همین راستا کمیسیون قضایی 
اتحادیه اروپا درباره اپ اســتور و اپل پی بررســی هایی انجام می دهد. 
منتقدان  ادعا می کنند این  محصوالت اپل رقابت را سخت تر کرده است.

اپل متهم است که  با کنترل پلتفرم اپل پی توسعه دهندگان را مجبور به 
استفاده از آن می کند.تحقیقات اولیه نگران هایی را درباره شرایط اپل و 
اقدامات مربوط به یکپارچه ســازی اپل پی به وجود آورده که رقابت را از 
بین می برد و نوآوری را مخدوش می کند.عالوه برآن کمیسیون اتحادیه 
اروپا اعالم کرده تحقیقات دیگری را درباره اپل اســتور آغاز کرده است.  
این نگرانی وجود دارد که اپ استور توسعه دهندگان را محدود می کند 

و اجازه نمی دهد آنها قابلیت های خرید جایگزین  برای کاربران آیفون 
و آی پد ایجاد کنند. در عوض این شــرکت کاربران و توسعه دهندگان 
را مجبور می کند از سیستم خرید از داخل اپ استور اپل استفاده کنند.

سیستم خرید داخل اپ اشرکت 30 درصد کمیسیون فروش دریافت می 
کند.\اپل این اتهامات را رد کرده و می گوید محصوالت و سرویس های 

جدیدی در بازارهای رقابتی جهان ایجاد کرده است.

تبلت ها به شما این فرصت را می دهند تا یک تلفن هوشمند بزرگ و 
یک لپ تاپ کوچک را همزمان در اختیار داشته باشید.آیا خرید تبلت در 
بازار فعلی کار درستی است؟ پاسخ این پرســش در نیازها و اولویت های 
شما پیدا می شود. اگرچه بازار تبلت ها با ظهور تلفن های هوشمند جدید 
تقریبا کوچک تر از همیشه شده اما هنوز هم جادوی تبلت ها، ویژگی های 
حیرت انگیز خودش را دارد. واقعیت این اســت که امــروزه تلفن های 
هوشمند با صفحه نمایش های کم حاشیه، بزرگ تر از قبل به نظر می رسند 
و شاید همین باعث شود که تصور کنیم تبلت ها دیگر گزینه های مناسبی 
برای استفاده روزمره نیستند. اما کارکرد تبلت ها، هرگز قدیمی نمی شود.

تبلت ها از همان ابتدا به محصوالتی تبدیل شــدند که برای تماشــای 
فیلم و ســریال، مطالعه اخبار، کتاب ها و مجله ها، نوشتن مقاالت و ارائه 
کنفرانس ها یک گزینه ایده آل باشند. از سوی دیگر، صفحه نمایش بزرگتر 
تبلت ها برای کاربرانی که دوست دارند همزمان یک تلفن هوشمند بسیار 

بزرگ و یک لپتاپ بسیار کوچک داشته باشند، بی نظیر به نظر می رسد.
اگر به دنبال خرید تبلت با بهترین امکانات هســتید، گزینه های این 

لیست را فراموش نکنید.
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قیمت: حدود 2.350.000 تومان
تبلت های ســیم کارت خور هنوز هــم از محبوب تریــن مدل های 
بازار هســتند. این تبلت هفت اینچی با 16 گیگابایــت حافظه داخلی 
)با پشــتیبانی از حافظه میکرو اس دی( و دو گیگابایــت حافظه رم، با 

پشــتیبانی دو ســیمکارت و البته امکان برقراری تماس تلفنی، یکی از 
بهترین گزینه های بازار است. طراحی مدرن و صفحه نمایش این تبلت، 
جذابیت های آن را بیشتر هم می کند. اگر به دنبال خرید یک تلفن همراه 
با صفحه نمایش بزرگ هستید، این تبلت قیمت بسیار بهتری از بیشتر 

تلفن های هوشمند رده قیمتی خود دارد.
32GB – Lenovo Tab M7
قیمت: حدود 2.۷00.000 تومان

در بازار تبلت ها هم صفحه نمایش های کم حاشــیه ظهور کرده اند و 
مدل های جدید این محصوالت دوست داشتنی حاشیه صفحه نمایش 
کمتری دارند. بنابراین M۷ با پشتیبانی از یک سیم کارت نسل چهارم 
از صفحه نمایش ۷ اینچی با رزولوشن 1024 در 600 بهره می برد. اگرچه 
این تبلت تنها 32 گیگابایت حافظه داخلی دارد اما باید بدانید مشکلی 
برای افزایش حافظه آن با کمک کارت حافظه جانبی ندارید. باید بدانید 
M۷ از دو دوربین دومگاپیکســلی در جلو و پشت بدنه پالستیکی اش 
اســتفاده می کنــد. دو گیگابایت رم در کنــار پردازنــده مدیاتک 1.3 
گیگاهرتزی شاید سخت افزار قدرتمندی برای M۷ نباشند اما می توانند 

نیازهای اولیه هر کاربری را تامین کنند.
32GB – 2019 8.0 Samsung Galaxy Tab A

قیمت: حدود 5.900.000 تومان
ســال ها پیش و نخســتین بار در گوشــی Galaxy Note بود که 
سامســونگ از قلم S Pen رونمایی کرد. این قلم مدرن و جذاب در طول 

سال ها فعالیت کره ای ها در بازار تلفن های هوشمند جذاب تر شده و حاال 
مدتی است که در دنیای تبلت های سامسونگ هم حضور دارد. بنابراین 
Tab 8,0 2019 هم عالوه بر قلم هوشــمند، قابلیت نصب سیمکارت 
و مکالمه را پشــتیبانی می کند. حافظه 32 گیگابایــت و حافظه رم 3 
گیگابایتی این تبلت شاید کافی باشد اما سامسونگ پشتیبانی از حافظه 
میکرو اس دی تا ظرفیت 512 گیگابایت را هم به این محصول هشــت 
اینچی اضافه کرد تا در کنار صفحــه نمایش باکیفیت هیچ محدودیتی 
برای کاربر وجود نداشته باشــد. اگرچه دوربین های آن به ترتیب 8 و5 
مگاپیکسلی هستند اما باطری 4200 میلی آمپری این تبلت، شاید برای 

کسانی که استفاده زیادی از گجت خود دارند، چندان مناسب نباشد.
128GB – Lite Samsung Galaxy Tab S6

قیمت: حدود 9.000.000 تومان
این تبلت 10.4 اینچی با بدنه ای تمام آلومینیومی ســاخته شده و نه 
تنها از پردازنده قدرتمند اکســینوس 9611 استفاده می کند بلکه از 4 
گیگابایت رم هم بهره می برد. حافظه 128 گیگاباتی آن با قابلیت نصب 
کارت حافظه فضای تقریبا نامحدودی برای کاربر به همــراه دارد که با 
دوربین اصلی 8 مگاپیکسلی و دوربین دوم 5 مگاپیکسلی به یک ترکیب 
برنده تبدیل می شود. باطری ۷040 میلی آمپری Lite S6 می تواند برای 
یک روز طوالنی و دشوار شما را همراهی کند. اگر از صفحه نمایش نسبتا 
ضعیف این تبلت چشم پوشی کنیم، در مجموع با محصولی قدرتمند و 

متفاوت روبرو هستیم که ارزش هزینه کردن را دارد.

دردسر سرقت اطالعات با نرم افزارهای جعلی

برای قوانین آنتی تراست؛

اتحادیه اروپا از اپل تحقیق می کند

یک تبلت مناسب برای کار ما چیست؟


