
کارشناس مسائل اقتصادی؛
حذف صفر از پول ملی تورم را 

کاهش نمی دهد

  صفورا طالب زاده 
 در این روزها که کشــور و کل دنیا درگیر 
کروناست دولت باید تمرکز خود را برای حل 
این مشکل کند تا اینکه وقت خود را صرف 

برداشتن صفرها کند.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی دوشــنبه 
15 اردیبهشت ماه با تصویب ایحه اصاح قانون پولی 
و بانکی کشور مقرر کردند که واحد پول ایران از ریال 
به تومان )برابر با 1۰۰ قران( تغییر کند و مقرر شد که 
روند تبدیل واحد پولی به صورت تدریجی اجرا شــود؛ 
بر این اســاس، در دو سال ترتیبات اجرای این طرح 
فراهم شده و سه سال نیز دوره گذار خواهد بود که در 
ایــن دوره هر دو واحد پولی )ریال و تومان( به صورت 
همزمان اعتبار خواهند داشت. بعد از تأیید این طرح در 
شــورای نگهبان،  بانک مرکزی سه ماه وقت دارد تا 
آیین نامه اجرایی اصاح واحد پول ملی را به دولت ارائه 

دهد و اقدامات اجرایی را آغاز کند.
محمود جام ساز؛ کارشناس مسائل اقتصادی در این 
خصوص گفت: در این روزها که کشــور و کل دنیا 
درگیر کروناســت دولت باید تمرکز خود را برای حل 
این مشکل کند تا اینکه وقت خود را صرف برداشتن 

صفرها کند.
محمود جام ساز؛ کارشناس مسائل اقتصادی تصریح 
کرد: زیاد شدن فقر، باا رفتن نرخ تورم، کاهش ارزش 
پول ملی، باا رفتن قیمت دار، طا و مسکن، رکود 
شــدید اقتصادی از عواقب و نتایج عملکرد سیستم 
اقتصادی و سیاســی دولتی ناکارآمد اســت زیرا اگر 
سیستم اقتصادی عملکرد خوبی داشت با وجود این 
همــه درآمدهای نفتی که داشــتیم به وضع کنونی 

نمی رسیدیم.
محمود جام ساز؛ کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: 
اصاحات در این سیستم اقتصادی دولت امکان پذیر 

نیست زیرا این سیستم ظرفیت اصاح پذیری ندارد.
این کارشناس مســائل اقتصادی با اشاره به اینکه 
موافق حذف صفر از پول ملی نیســتم افزود: کاهش 
نرخ تورم با کاهش صفر ممکن نمی شود، تنها مزیتی 
که سیاســت حذف 4 صفر دارد این است که قدرت 
خواندن اعداد و ارقام راحت تر می شود وگرنه نرخ تورم 

با این روش کاسته نمی شود.
جام ساز خاطرنشان کرد: دولت یک سری مشاوران 
و مدیران چرخشی دارد که در اغلب موارد تخصصی 
ندارند و بیشتر از روی تعهد و نسبت های نسبی و سببی 
روی کار آمده اند و مدیران جوان با تخصص وارد این 
چرخه نمی شوند حتی وقتی متخصصین نظرات خود را 

ارائه می دهند مورداستفاده قرار نمی گیرد.

 مقاومت مناطق آزاد 
در برابر شفافیت

بررســی ادعای دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه 
مبنی بر برقراری شفافیت در این مناطق، حاکی 
از وجود شــکاف فاحش میان حرف تا عمل 
است و نه تنها اتهام عدم شفافیت به مناطق 
آزاد و ویژه وارد است، بلکه در حوزه عملکرد نیز 

کارنامه شان چنگی به دل نمی زند!
به گزارش فارس، چندی پیش احمد توکلی نماینده سابق 
مجلس شورای اسامی با اشاره به نبود یک صفحه توجیه 
علمی و عقانی درباره ایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، 
گفت: افرادی که در مناطق آزاد ِسَمت گرفتند و مشغول 
کار شدند، معمواً از موقعیت خود سوءاستفاده کردند و برای 
اینکه نان دانی آنها تعطیل نشود، اطاعات بیرون نمی دهند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به 
این ســوال که چرا معمواً اطاعات اقتصادی از مناطق 
آزاد وجود ندارد، اظهار داشت: در عدم شفافیت، دزدها رشد 
می کنند. اطاعات نمی دهند، چون محل کسب ثروت 
و قدرت اســت. اگر آنچه در مناطق آزاد می گذرد شفاف 
شــود، خیلی از آنها باید به زندان و باای چوبه دار بروند. 
در واکنش به این اظهارات، دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی بیانیه ای منتشر کرد 
و در آن ضمن تکذیب این اظهارات، اعام کرد به تأسی 
از ضرورت شفافیت  عملکرد بخش های مختلف دولت، 
دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برنامه ها و اقدامات 
خود را در راستای شفاف ســازی اقدامات وعملکردهای 
مناطق بخوبی به انجام رسانیده است.در بخش دیگری 
از پاســخ دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه آمده: ارائه شفاف و 
روزآمد اطاعات؛ اتصال حوزه های مختلف فعالیت مناطق 
به ســامانه های سراسری در دســترس و قابل کنترل از 
جمله ثبت شرکت ها و گمرک؛ درج فایل گزارش عملکرد 
سالیانه و عملکرد اقتصاد مقاومتی بر روی پایگاه خبری 
قابل دسترس عموم به آدرس www.freena.ir  و از 
همه مهم تر راه اندازی پنجره واحد خدماتی و اطاع رسانی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اقدامات دبیرخانه بوده است.

صحت سنجی ادعای دبیرخانه مناطق 
آزاد و ویژه

بررسی کارشناســی ادعای دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه 
مبنی بر برقراری شفافیت در این مناطق، حاکی از وجود 
شــکاف فاحش میان حرف تا عمل است. مرور شواهد و 
مدارک نشان می دهد، نه تنها اتهام عدم شفافیت به مناطق 
آزاد و ویژه وارد است، بلکه در حوزه عملکرد نیز کارنامه شان 
چنگی به دل نمی زند و حتی با وجود گذشت.3۰ سال از 
اعطای انواع مشــوق ها، از اهداف اولیه نیز انحراف پیدا 

کرده اند.
الف( غیبت معنادار گمرک در مبادی مناطق آزاد

در یکی از بندهای پاسخ دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه به 
اظهارات احمد توکلی آمده، "اتصال حوزه های مختلف 
فعالیت مناطق به سامانه های سراسری گمرک" از اقدامات 

دبیرخانه بوده است. 
ادامه در صفحه 2

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان 
تهران گفت:  مدیران شــرکت های سرمایه گذاری 
سهام عدالت اســتانی به انتخاب خود سهامداران 

گزینش می شوند.
محمدرضا جودکی در گفت وگو با  فارس در پاسخ به این که آیا با 
آزادسازی سهام عدالت و حضور در بورس، شرکت های تعاونی سهام 
عدالت حذف می شــوند، گفت: اگر قرار باشد شرکت های تعاونی 
سهام عدالت حذف شوند، باید مجوزی از مقام معظم رهبری جهت 
تغییر قانون اصل 44 و مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاســت های 
اصل 44 گرفته شود و همچنین اباغیه هشت ماده ای مقام معظم 
رهبری در سال 85 تغییر کند. وی افزود: در اباغیه اخیر که در 9 
اردیبهشت سال جاری انجام شد تأکید براین بود که باید مسئوان 
در دولت های مختلف بر اجرای ماده هشت مبنی بر آزادسازی سهام 
عدالت اقدام می کردند و نسبت به واگذاری سهام عدالت و تعیین 

قیمت آن در بورس اقدام می کردند.
به گفته مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری سهام عدالت استان 
تهران، در ماده 35 قانون سیاست های اصل 44 می گوید؛ مشموان 
بندهای »الف« و »ب« ماده 34 این قانون )سیاست های اصل 44( 
در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی، سهام عدالت ساماندهی 
شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
به شکل سهامی عامل تشکیل شده و براساس قانون تجارت فعالیت 
می کنند. دولت هم مؤظف است، جهت پذیرفته شدن آنها در بورس 

کمک کند.
به گفته جودکی مقام معظم رهبری در مجوزی که در جوابیه رئیس 
جمهور وقت در سال 85 ارائه کردند، اعام کردند: با فروش اقساطی 
تا 5۰ درصد سهام قابل واگذاری اباغی دربند »ج« سیاست های 
کلی اصل 44 در قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی متشکل از 

تعاونی های شهرستانی موافقت می شود.
به گفته وی، با آزادسازی سهام عدالت که در اباغیه 9 اردیبهشت 
سال جاری آغاز شــد، دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده 
زمانی مشخص، مالکیت مستقیم شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب 
کنند و به تناســب میزان سهام خود نقش مدیریتی خود را اعمال 

کنند.
جودکی افزود: ارزش ســهام عدالت یک میلیون تومانی ظرف 
14 سال گذشته به بین 1۰ تا 15 میلیون تومان رسیده است که البته 
اگر کسی روش مدیریت مستقیم این سهام را به عهده بگیرد، این 
رقم سهم در مقابل سهام کان شرکت ها جایگاهی ندارد و نمی تواند 
سهام خود را به خوبی مدیریت کند، یعنی سهام را بخرد یا بفروشد و 
یا نگه دارد که البته با توجه به ارزنده بودن سهام توصیه می کنیم در 

هر 2 روش سهام عدالت را مردم نگه دارند.
تشویق مردم به ماندگاری در سهام عدالت

به گفته مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری سهام عدالت استان 
تهران، در اباغیه رهبری آمده است: مقررات مورد نیاز جهت انتقال 
سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین 
و تصویب  شود و همچنین مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به 
صاحبان آن به نسبت سهام باقیمانده در شرکـت های سرمایه گذاری 
استانی  شورای عالی بورس مؤظف است، ضمن تشویق مردم به 
ماندگاری بر ســهام خود از شرکت های مذکور یعنی شرکت های 
سرمایه گذاری استان از طریق مبادی ذی ربط هرچه زودتر زمینه 

ورود آن شرکت ها به بورس را فراهم کند.
به گفته جودکی، در این اباغیه صحبتی از حذف تعاونی ها و یا 

تغییر قوانین مشاهده نمی شود.
وی در پاســخ به این پرسش که چرا شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی تا اان وارد بورس نشــده اند، گفت: در پی تصمیم برای 
واگذاری درصدی از ســهام اصل 44 قانون اساسی در قالب سهام 
عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای 
کم درآمد انتظار این بود که ورود به بورس این شــرکت ها توسط 
مسئوان مربوطه در دولت های مختلف با اجرای مواد هشت گانه 
اباغیه 12 تیرماه 85 هرچه سریع تر مقدمات آزادسازی سهام عدالت 

را فراهم می کردند.
اختیار سهام عدالت تا کنون دست دولت بوده است

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران این 
را هم اضافه کرد: کلمه »اباغ« در صدور فرمان آزادسازی سهام 
عدالت به معنای این است که تاکنون سهامی که متعلق به مردم در 
شرکت های سرمایه گذاری استانی بوده، آزاد نبوده است، یعنی اختیار 
سهام عدالت دست دولت بود. بنابراین شرکت سرمایه گذاری با چه 
چیزی می توانست به بورس برود، چون سهامش در گروگان دولت 
بود. در حالی که از سه سال قبل سازمان خصوصی سازی صورت 
حساب سهام عدالت را صادر کرده و سود سهام به مشموان داده 
اما سؤال جدی این است چرا در این سه سال سهام عدالت را آزاد 

نکرده اید.
جودکی گفت: در ماده 37 سیاست های اصل 44 می گوید، فروش 
سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود 
آنها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده، مشمول تخفیف 
واقع شــده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار 
شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود که این اباغیه در 
سال 87 انجام شد، اما متأسفانه سهام عدالت را آزاد نکردند و امروز 
می خواهند از ایاغیه رهبری مایه بگذارند و سهام عدالت را تازه آزاد 
می کنند. در حالیکه خرید و فروش سهام استانی به میزان اقساط 
پرداخت شده از همان سال 87 آزاد بوده است. مگر برای آزادسازی 

چند بار باید دستور بدهند.
30 شرکت استانی سهام عدالت وارد بورس می شوند
وی در پاســخ به این پرســش که در حال حاضر چند شرکت 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت داریم که می خواهند وارد بورس 
شوند، گفت: 3۰ شرکت ســرمایه گذاری استانی وجود دارد که در 
تهران و البرز یک شرکت استانی است و در مورد اینکه چه زمانی 
این شرکت ها وارد بورس می شوند، باید شورای عالی بورس تصمیم 
بگیرد. در بند »3« اباغیه اخیر رهبری به سازمان بورس گفته اند، 
هرچه زودتر زمینه ورود شرکت های استانی سهام عدالت را به بورس 
فراهم کنند و تنها کاری که باید انجام شود، این است که سازمان 
خصوصی سازی در مورد دارایی های شرکت سرمایه گذاری استانی 

تعیین تکلیف کند.
  بورسی شدن شرکتهای استانی

 بعد از صورت حساب سازمان خصوصی سازی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران گفت: 
سازمان خصوصی سازی باید صورت حساب بدهد و شرکت های 
سرمایه گذاری استانی به افزایش سرمایه اقدام کنند و سازمان بورس 
هم شرایط را برای ورود این شرکت ها به بورس فراهم کند. گرچه 

از سال 139۰ شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
نزد سازمان بورس به عنوان نهاد مالی ثبت شده اند، اما در تابلوی 
معامات بورس قرار نگرفتند، چون دارایی این شرکت ها آزاد نبوده 
و گروگان بوده است.دولت سهام عدالت را قسطی به مردم واگذار 
کرد و در ماده 37 قانون گفته است به مقداری که اقساط به صورت 

سالیانه برداشت می شود، باید سهام آزاد شود.
وی افزود: یک اشتباه برداشت در جامعه وجود دارد که آزادسازی 
سهام عدالت را با معاماتی شدن آن یکی می دانند، در حالی که این 
2 فرق دارد. در اباغیه9 اردیبهشت سال جاری سهام عدالت آزاد 
شــد، اما هنوز دارنده آن نمی تواند آن را بفروشد، چون هنوز سهام 
عدالت معاماتی نشده است.معاماتی شدن سهام عدالت شرایط 

خود را دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران در 
جواب اینکه چه زمانی ســهام عدالت قابل معامله می شود، اظهار 
داشت: کسانی که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب 
کنند، باید سازمان خصوصی سازی اجازه معاماتی به آنها بدهد، اما 
کسانی که روش مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را برمی گزینند، 
کمتر از 2 ماه آینده شرکت های سهام عدالت استانی افزایش سرمایه 
می دهند و تا چهار ماه آینده این شرکت ها به تابلوی بورس می روند، 
البته بعد از اینکه صورت حساب به این شرکت ها داده شود، بعد از آن 
وارد تابلو می شوند. همچنین براساس شنیده ها ظاهراً روش مدیریت 
مستقیم تا یک سال آینده امکان خرید و فروش کامل سهام عدالت 

خود را نخواهند داشت.
سهام عدالت را به خاطر ارزندگی نگه دارید

جودکی تأکید کرد: دارندگان ســهام عدالت چه روش مدیریت 
مستقیم و یا غیرمستقیم را برگزینند توصیه می کنیم با توجه به ارزنده 
بودن این سهام آن را نگه دارند و از سود ساانه آن استفاده کنند، 

چون عده ای برای این سهام نقشه ها کشیده اند.
مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری ســهام عدالت استان تهران 
در پاســخ به این پرســش که آیا به نظر شما مدیران حرفه ای در 
شرکت های سرمایه گذاری استانی پیدا می شوند که بتوانند سهام 
مردم را در بورس به بهترین نحو احسن اداره کنند، گفت: به نظر 
شما آیا در 49 میلیون نفر سهامدار عدالت فارغ التحصیل رشته مالی 
یا دکتر اقتصاد و یا استاد دانشگاه و یا آدم با تجربه بازار سرمایه پیدا 
نمی شود، از طرفی سهام عدالت متعلق به مردم است و ارث پدری 
کسی نیست و هدف این است که مدیریت و مالکیت سهام عدالت 

دست مردم باشد.
در روش مدیریت مستقیم سهام عدالت میدان 

حرکتی فرد محدود است
وی افــزود: در روش مدیریت مســتقیم ســهام عدالت میدان 
حرکتی فرد محدود اســت، اما در روش غیرمستقیم شرکت های 
سرمایه گذاری استانی آن را به صورت حرفه ای اداره می کنند و یکی 
از شرایط مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی این است که 
این مدیران توسط سازمان بورس که سازمان حرفه ای است تأیید 
صاحیت می شوند. همچنین خود شرکت های استانی تحت نظارت 
ســازمان بورس قرار دارند و جالب اینکه سخت گیری بیشتری در 
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی انجام می شود به گونه ای که 
این سخت گیری مثًا در انتخاب مدیر سرمایه گذاری »غدیر« یا 
»وملت« وجود ندارد. مورد دیگر این است که مدیران سرمایه گذاری 

استانی عاوه بر تأیید صاحیت از بورس باید تأییدیه صاحیت 
امنیتی وزارت اطاعات هم را داشته باشند و همچنین منتخب خود 
مردم و سهامداران عدالت باشند، بنابراین از سه فیلترباید عبور کنند.

مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری ســهام عدالت استان تهران 
در برابر این پرســش که اگر کسی روش مستقیم سهام عدالت را 
انتخاب کند در 36 شرکت بورسی سهام دار است در بقیه 13 شرکت 
غیر بورسی سرمایه پذیر چگونه خواهد بود، گفت: کسی که روش 
مستقیم را انتخاب کند، از طریق سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
به نسبت میزان سهم در اختیار در 13 شرکت غیر بورسی هم سهیم 
خواهــد بود، البته این را هم بگویم ظرف چهار تا 6 ماه آینده همه 
شرکت های سرمایه پذیر عدالت که خارج از بورس هستند را وارد 

بورس می کنیم.
جودکی در پاسخ به اینکه چرا در 14 سال سهام عدالت شرکت های 
غیر بورسی وارد بورس نشده اند، گفت: سؤال ما از دولت این است 

که چرا از ابتدا سهام شرکت های غیر بورسی به مردم داده است.
وی در برابر اینکه آیا مگر اسب پیشکشی را دندانش را می شمارند، 
گفــت:  در تبصره »یک« ماده 34 قانون سیاســت های اصل 44 
می گوید مبنای قیمت گذاری شرکت های سهام عدالت به میزان 
ارزش فروش نقدی ســهام در بورس خواهد بود و منطبق با بند 
2 مجوز ســال85 مقام معظم رهبری قیمت شــرکت ها باید در 
بورس تعیین شــود و اگر شرکت غیر بورســی را به مردم داده اند، 
تخلف صورت گرفته است. در ابتدای کار سهام عدالت 6۰ درصد 
شرکت های ســرمایه پذیر غیر بورســی بود، اان از 49 شرکت 
36 شــرکت بورســی و 13 شرکت غیر بورسی اســت. بنابراین 
شرکت های غیر بورسی هنوز کشف قیمت نکرده اند و به همین 
خاطر ارزش سهام عدالت در این شرکت ها بعد از 14 سال همچنان 

دست نخورده و تغییری نکرد است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران در 
مورد اینکه مزیت روش مدیریت غیر مستقیم سهام عدالت چیست، 
گفت: اگر خانه ای بخرید که فرش، مبل، کولر و سایر وسایل منزل را 
دارد به ارزش آن اضافه می شود و جزو دارایی آن است. شرکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هم یک دارایی دارند که سهام 
عدالت شرکت های ارزنده است و اگر این شرکت ها در بورس عرضه 
اولیه شوند سهام آنها ظرف مدت کوتاهی رشد می کند. همان گونه 
که ســهام شستا که هفته پیش عرضه اولیه شــد تا امروز حدود 
6۰ درصد رشــد کرده است در حالیکه در روش مدیریت مستقیم 

سهام عدالت این رشد وجود نخواهد داشت.
جودکی تأکید کرد:  سهام عدالت با ارزش است و در هر 2 روش 
مستقیم یا غیر مستقیم به مردم توصیه می کنیم آن را نگه دارند اما 
اگر کسی روش غیر مستقیم را انتخاب کند، سود بیشتری می برد. 
چون هر شرکتی که عرضه اولیه می شــود، بعد از مدتی حداقل 

5۰ درصد قیمت سهام آن اضافه می شود.
وی در پایان گفت: اگر کسی مدیریت مستقیم سهام عدالت خود 
را برگزیند، ممکن است بعد از آزادسازی سهام به علت عرضه متورم 

این سهام در بازار حتی قیمت آن سقوط کند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران گفت: 
اباغیه رهبری برای آزادسازی سهام عدالت به معنای تغییر قانون 
یا تغییر ساختار نیست، بلکه عده ای نقشه کشیدند که سهام عدالت 

مردم را به نحوی به سمت خود بکشند.

نگاه روزمزایا و معایب مدیریت مستقیم سهام عدالت خبر
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مزایا و معایب مدیریت مستقیم سهام عدالت

حناچی: اجرای طرح ترافیک به صاح نیست

صدور اخطاریه قطع آب غیرقانونی است
تا پایان اردیبهشت

 احتمال ریزش سهام 
وجود دارد

کارشناس مسائل اقتصادی؛عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( 

هادی مؤمنی- تغییر واحد پولی در ایران عاوه بر این که بر کلیت 
اقتصاد تأثیرات متفاوتی می گذارد در بازارهای مالی نیز تبعات متفاوتی 
را شکل می دهد. عاوه بر نظام بانکی و مالیاتی باید انتظار داشت که 
این تغییر راهبرد دولت که با هدف کنترل تورم صورت می گیرد در 
بازار سرمایه نیز اثرات گوناگونی را شکل دهد. بر این اساس از همین 

حاا می توان منتظر بود که ارزش اسمی و ذاتی بسیاری از شرکت ها 
در این بازار بخاطر این تغییر دچار دگرگونی شود. در همین ارتباط یک 
تحلیلگر بازارهای مالی درباره تأثیر حذف 4 صفر از پول ملی در بورس 
در گفت وگو با خبرنگار »امروز« اظهار داشت: با تغییر واحد محاسباتی 

پول، قیمت سهام شرکت ها تحت تأثیر جو...

عضو شورای شهر تهران با اشاره به نامه حناچی جهت تسریع در 
بازسازی میدان حســن آباد، گفت: شورای شهر پیگیر بازسازی و 
آغاز کاربری جدید این میدان قجری است.حسن خلیل آبادی عضو 

شورای شهر تهران درباره لغو طرح ترافیک در پایتخت، اظهار داشت: 
معتقدم که در این زمینه باید نظرات کارشناسی ستاد مقابله با کرونا 

را مورد توجه قرار داد. 

یکی از برنامه های حمایتی دولــت در دوران کرونا افزایش مهلت 
پرداخت قبوض آب و برق بوده بدین شکل که طبق اعام وزیر نیرو، 
تا پایان اردیبهشت ماه مشترکان مهلت پرداخت قبوض خود را دارند 

اما در این میان بعضا دیده شده که برای برخی از مشترکان اخطاریه 
قطع صادر شــده است. در اواخر اسفند ماه  شرکت آب و فاضاب 

کشور به شرکت های زیرمجموعه اباغ کرد که...

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( با بیان اینکه بورس اان 
مانند یک مار زخمی است و خیلی باید با دقت به آن ورود کنید، 
گفت: مردم در ورود به بحث بورس و سهام خیلی دقت کنند زیرا 

احتمال ریزش سهام وجود دارد.

حذف صفر از پول ملی تورم 
را کاهش نمی دهد

صفورا طالب زاده - در این روزها که کشــور و کل دنیا درگیر 
کروناســت دولت باید تمرکز خود را برای حل این مشکل کند تا 
اینکه وقت خود را صرف برداشتن صفرها کند.نمایندگان مجلس 

شورای اسامی دوشنبه 15 اردیبهشت ماه با ...

»امروز« در گفت وگو با تحلیلگر بازارهای مالی بررسی کرد:

 تبعات حذف ۴ صفر 
از پول ملی در بورس

  بازار محصوات 
 دست دوم »آی تی« داغ شد

3

4

1 2

2

صفحه 1

شورای رقابت فرمول قیمت 
خودرو را ارائه می  کند

کارگر و کارفرما ستون اصلی 
پیشرفت اقتصادی هستند

رییس ســازمان بازرسی کل کشور اعام کرد: برای مدیریت هرچه بیشتر 
قیمت خودرو شــورای رقابت در هفته آینده فرمول قیمت خودرو را تعیین 
می کند. حجت ااســام والمسلمین حسن درویشیان در جمع خبرنگاران 
گفت: ما همواره موضوع خودرو را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود 
مدنظر داریم و در خصوص قیمت گذاری خودرو و نحوه عرضه آن از چند ماه 
پیش مکاتباتی با معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
اعضای ستاد تنظیم بازار داشتیم.وی گفت:  مرکز ملی رقابت طبق بند 5 ماده 

58 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید ...

رهبر معظم انقاب فرمودند: کارگر و کارفرما مشترکاً ستون اصلی ایجاد رشد 
اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تشکیل می دهند.حضرت آیت اه خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اسامی به مناسبت هفته کار و کارگر، در ارتباط تصویری 
مستقیم و 3 ساعته با هفت مجموعه تولیدی ضمن تأکید بر نقش و اهمیت 
جایگاه کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما در افزایش کّمی و کیفی تولید 
و ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت نامگذاری 
امسال به عنوان سال جهش تولید و الزامات تحقق این شعار و بخش هایی که 

باید بر آنها تمرکز ویژه شود، پرداختند و...

صفحه 2  صفحه 2

صفحه 5

دکتر زالی، از تدوین دســتورالعمل های جدید بهداشتی برای اصناف و 
مشاغل پر تردد از نظر جمعیت خبر داد.

به گزارش صدا و سیما، رئیس ستاد مبارزه با کرونای استان تهران، از تدوین دستورالعمل های 
جدید بهداشتی برای اصناف و مشاغل پر تردد از نظر جمعیت خبر داد.

دکتر علیرضا زالی، افزود: برای تمام مراکز و اصنافی که جمعیت زیادی به آن ها مراجعه 

می کنند، از جمله دفاتر پیشخوان دولت و مراکز تعویض پاک که عمًا امکان فاصله گذاری 
اجتماعی در آنجا وجود ندارد، تصمیم گیری خواهد شد.

 وی بــا بیان اینکــه در این مراکز فاصله گذاری اجتماعی مخدوش شــده اســت و 
دستورالعمل های بهداشتی در تناسب با شرایط جمعیتی این مکان ها نیست، گفت: بخشی 
از اقدام در جهت صدور دستورالعمل های سختگیرانه تر است و باید دستورالعمل ها تغییر کند.

رئیس ستاد مبارزه با کرونای استان تهران، افزود: این هفته در جلسه فرماندهی ستاد مقابله 
با کرونای استان تهران، این موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد.

رئیس ستاد مبارزه با کرونای استان تهران گفت:  به علت اهمیت باا بودن تراکم جمعیتی در 
شهر تهران و باا بودن جمعیت در استان تهران، رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی 

مشاغل باید جدی تر گرفته شود.

جدید نظر در حوه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت

 اگر کسی مدیریت مستقیم سهام عدالت خود را انتخاب کند، ممکن است به علت عرضه متورم این سهام در بازار قیمت آن 
سقوط کند. اما اگر کسی روش غیر مستقیم را انتخاب کند، سود بیشتری می برد

وادت امام حسن مجتبی )ع( مبارک باد
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رهبر معظم انقاب فرمودنــد: کارگر و کارفرما 
مشترکاً ســتون اصلی ایجاد رشد اقتصادی و 

پیشرفت اقتصادی را تشکیل می دهند.
به گــزارش مهر، حضرت آیــت اه خامنه ای رهبر معظم 
انقاب اســامی به مناســبت هفته کار و کارگر، در ارتباط 
تصویری مستقیم و 3 ساعته با هفت مجموعه تولیدی ضمن 
تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر و وظایف متقابل کارگر 
و کارفرمــا در افزایش کّمی و کیفی تولید و ایجاد ثروت در 
یک اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت نامگذاری 
امسال به عنوان سال جهش تولید و الزامات تحقق این شعار و 
بخش هایی که باید بر آنها تمرکز ویژه شود، پرداختند و وظایف 

مسئوان در این عرصه را بیان کردند.
حضرت آیت اه خامنــه ای با تبریک هفته کارگر به همه 
کارگران و زحمتکشان، شنیدن گزارش های امیدبخش از تولید 
را شــیرین و جذاب خواندند و با تأکید بر انتشار عمومی این 
گزارشها گفتند: رفع مشکات جامعه کارگری یکی از مسائل 

مهم است که باید نسبت به آن اهتمام شود.
رهبر انقاب اسامی بخش اول سخنانشان را به مسائل 
کارگری اختصاص دادند و با تقسیم بندی مفهوم کار در نگاه 
اسامی به »کار عمومی« و »کار اقتصادی« افزودند: کار به 
معنای عمومی همه انواع کار را شــامل می شود و در قرآن 
کریم و روایات نیز تأکید بر تاش و انجام عمل صالح و به 
سرانجام رساندن کار است که البته یکی از مشکات ما در 

کشور نیمه تمام ماندن کارها است.
ایشان تشویق اسام به کار عمومی را نقطه مقابل انتظار غلط 
و نابجای »مفت خواری« و »مفت جویی« دانستند و گفتند: 
اســام در معنای اقتصادی نیز بر کار تأکید دارد همچنانکه 
پیامبر اکرم )ص( دست کارگر را می بوسد و می فرماید خداوند 
کسی را که کار را محکم و با احساس مسئولیت انجام دهد، 

دوست می دارد.
حضرت آیت اه خامنه ای هدف اقتصاد کشور را تولید ثروت 
و تقسیم عادانه آن بین آحاد مردم خواندند و افزودند: برای 
رسیدن به اقتصاد سالم، کارگر یکی از ستون های اصلی و از 

عوامل درجه یک تولید ثروت در کشور است.
رهبر انقاب اسامی، کارگِر ماهر و نوآور را موجب افزایش 
کیفیت کار دانستند و گفتند: بنابراین بنگاههای اقتصادی و 
کارفرمایان باید دانش و مهارت نیروی کار و ســهم آن را از 
عوائد بنگاه های اقتصادی افزایش دهند و کارگر نیز با احساس 

مسئولیت بیشتر و بدون سهل انگاری عمل کند.
ایشان، کارگر و کارفرما را دو ستون اصلی رشد و پیشرفت 
اقتصادی خواندند و با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی 
که نظر کارگر در آنها ماحظه نشــده اســت، افزودند: این 

مقررات حتماً باید با نگاه عادانه تنظیم شود.
حضرت آیت اه خامنه ای اهتمام به حقوق نیروی کار از جمله 
»دستمزد عادانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت 
شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان« را 
مورد تأکید قرار دادند و گفتند: در دنیای کنونی و تحوات پر 

سرعت فناوری، یادگیری مداوم آموزشی و استفاده از تجربیات 
قبلی برای مجموعه های تولیدی و کارگران آنها یک ضرورت 
اســت تا با ارتقاء بهره وری و کیفیت تولید، رونق اقتصادی 
افزایش یابد. رهبر انقاب اســامی با اشاره به تأثیرگذاری 
کارگران در تحوات سیاســی دو قرن گذشته ی دنیا، نقش 
کارگران کشورمان در پیروزی انقاب اسامی، دفاع مقدس و 
حوادث گوناگون را بسیار برجسته دانستند و افزودند: کارگران 
از همراه ترین قشرها در تحقق اهداف انقاب بوده اند و پیوند 
آنها با نظام جمهوری اسامی یک پیوند دائمی است البته این 
پیوند عمیق، وظایف مســئوان در هر سه قوه را برای حل 

مشکات کارگران افزایش می دهد.
رهبر انقاب اسامی در ادامه به موضوع »جهش تولید« 
به عنوان شــعار سال اشاره کردند و با اشاره به فرصت کافی 
که تا پایان ســال برای تحقق این شعار وجود دارد، نکاتی را 

درخصوص آن بیان کردند.
حضرت آیت اه خامنه ای، مقوله تولید در اقتصاد کشور را 
همچون سیستم ایمنی و دفاعی بدن انسان دانستند و گفتند: 
همانگونه که نقش سیستم ایمنی بدن در مقابله با ویروس ها 
بسیار مهم است، اگر تولید مناسب و رو به رشد باشد، می تواند 
پیکره اقتصادی کشــور را در مقابل ویروس های طبیعی و 
ویروس های دست ساز همچون تحریم و یا نوسانات قیمت 
نفت و تکانه های مختلف محافظت کند. ایشان با تأکید بر 
اینکه تولید، عامل اصلی شکل گیری یک اقتصاد ملی و قوی 
است، افزودند: تولید عاوه بر اینکه برای اقتصاد کشور حیاتی 
اســت، از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرهای 
زیادی دارد به گونه ای که توانایی یک ملت در تولید نیازهای 
اساسی خود، به آن ملت اعتماد به نفس و احساس عزت خواهد 

بخشید و زمینه ساز رفاه عمومی جامعه، افزایش تولید ناخالص 
ملــی و افزایش صادرات و تأثیرگــذاری فرهنگی صادرات 

کااهای داخلی در کشورهای دیگر خواهد شد.
رهبر انقاب اســامی، روند فعلی تولید در کشور را برای 
جبران عقب ماندگی ها ناکافی دانستند و با تأکید بر لزوم توسعه 
و تقویت بیشــتر تولید، نکاتی را درخصوص جهش تولید و 

راههای تحقق آن در شرایط کنونی بیان کردند.
حضرت آیت اه خامنه ای یکی از مسائل مهم برای تحقق 
جهش تولید را مشارکت دادن مردم در اقتصاد از طریق استفاده 
از استعدادها و ظرفیت های گوناگون مردم برشمردند و افزودند: 
در این زمینه سه قوه وظایف مهمی دارند که اگر به این وظایف 

عمل نشود، جهش تولید اتفاق نمی افتد.
ایشــان حمایت از تولید و تولیدکننده را اصلی ترین وظیفه 
مسئوان دانســتند و تأکید کردند: حمایت از تولید فقط به 
معنای تزریق نقدینگی نیســت بلکه باید با برداشتن موانع، 
میدان را برای سرمایه گذار، صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد.

رهبر انقاب اسامی به برخی از مصادیق برداشتن موانع 
اشــاره کردند و گفتند: حذف مقررات دست و پاگیر، مبارزه 
جدی با قاچاق کاا، مقابله با واردات بی رویه، مبارزه با فساد 
مالی و فساد اداری، رعایت حقوق مالکیت معنوی، مقابله با 
سفته بازی ها و ســوداگری های زیان بخش، و معافیت های 
مالیاتی در موارد ضروری و وضع مالیات در موارد ازم همچون 
ثروت های بادآورده از جمله کارهای ضروری است که باید سه 

قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.
حضرت آیت اه خامنه ای قضایای اخیر مربوط به ویروس 
کرونا و پای کارآمدن همه ظرفیت های کشــور برای تولید 
اقام بهداشتی از جمله ماسک را نمونه بارزِ باز کردن میدان و 

حمایت از تولید خواندند و افزودند: علت اینکه در تولید ماسک 
توانســتیم در مدت کوتاهی به ظرفیتی دست پیدا کنیم که 
بیشتر از نیاز کشور است، برطرف شدن موانع از جانب دولت و 
باز شدن میدان برای حضور دستگاه های مختلف و حتی مردم 

در عرصه تولید ماسک بود.
ایشــان با تأکید بر اینکه بهبود محیط کســب وکار یکی 
از مــوارد ضروری برای تحقق جهش تولید اســت، گفتند: 
براساس بررسی های کارشناسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، 
اگر دو اقداِم »ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها« و »تشکیل 
دادگاه های تجاری برای رفع اختافات اقتصادی« انجام شود، 
جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل تا پنجاه رتبه 

ارتقاء خواهد یافت.
رهبر انقاب اســامی به موضوع »ممنوعیــت واردات« 
به عنوان یکی از زمینه های جهش تولید اشاره و خاطرنشان 
کردند: ما با واردات مخالف نیستیم اما تأکید داریم محصولی 

که در کشور تولید می شود و یا امکان تولید دارد، وارد نشود.
حضرت آیت اه خامنــه ای افزودند: در برخی مواقع، برخی 
دســتگاه های اجرایی، به بهانه هایی به دنبال باز کردن راه 
واردات بی مورد هستند. به عنوان مثال می گویند برای اینکه 
کیفیت خودروی داخلی ارتقا یابد، باید خودروی خارجی وارد 
شود در حالی که باید کیفیت خودروی داخلی از راههای دیگر 
افزایش یابد و نه از طریــق واردات خودروهای خارجی و به 

خاک سیاه نشاندن تولید داخلی.
ایشــان با تأکید بر اهمیت جهش کیفــی در کنار جهش 
کّمی، موضوع افزایش امید به کار و تاش را در کشور بسیار 
مهم خواندند و گفتند: متأسفانه عده ای در کشور به طور دائم 
می گویند »نمی شود و نمی توانیم« در حالی که »می توانیم« و 

دلیل آن هم این است که ما وقتی می توانیم یک ماهواره بر 
را با سرعت 75۰۰ متر بر ثانیه به فضا پرتاب کنیم و ماهواره 
را در مدار قرار دهیم، و یا در صنایع دفاعی آن پیشــرفتهای 
بزرگ را داشته ایم، پس در تولید هم می توانیم به جهش دست 

پیدا کنیم.
رهبر انقاب اسامی افزودند: آن ذهن و فکری که می تواند 
ماهــواره را تولید کند و برای ارســال ماهواره بعدی در مدار 
36 هزار کیلومتری هدف گذاری کند، قطعاً چنین روحیه ابتکار 
و خاقیتی برای تولید خودرو با مصرف 5 لیتر بنزین در یک 

صد کیلومتر و در دیگر بخشهای تولید نیز وجود دارد.
حضرت آیت اه خامنه ای سپس به برخی بخش ها که باید در 
جهش تولید به آنها اهمیت و اولویت داده شود، اشاره کردند و 
گفتند: توسعه ظرفیت پاایشگاهی همچون ساخت پاایشگاه 
میعانات در بندرعباس و مجتمع پاایشگاهی سیراف، اجرای 
طرح های پتروشیمی که منجر به افزایش چند برابری تولید 
محصول خواهد شد، طرح های کشاورزی به خصوص تمرکز 
بر تولید محصوات اساسی، همچون گندم، دانه های روغنی، 
گیاهان دارویی و آبزیان و خودکفایی در این عرصه ها با استفاده 
از شیوه های آبیاری مدرن، تمرکز بر زیرساخت ها به خصوص 
حمل و نقل ریلی، توجه ویژه به قطعه سازی و تمرکز به بخش 
معدن که بسیار هم عقب ماندگی داریم، بخشهایی هستند 

که باید در موضوع جهش تولید مورد اهتمام ویژه قرار گیرند.
ایشان یکی دیگر از بخش هایی را که باید در موضوع جهش 
تولید به آن نگاه ویژه ای شود، بخش دارو و واکسن دانستند و 
افزودند: اکنون در کشور در خصوص تولید دارو و واکسن برای 
مقابله با ویروس کرونا، کارهای تحقیقاتی خوبی انجام شده 
است و چه بسا دانشمندان خوب و جوان و محققان کارآمد ما 
بتوانند زودتر از کشورهای دیگر موفق به تولید دارو و واکسن 

برای مقابله با کرونا شوند.
رهبر انقاب اسامی، زنجیره پوشاک، کفش و لوازم خانگی 
را یکی از ظرفیت های مهم و ریشه دار کشور خواندند و گفتند: 
برای تحقق جهش تولید باید بر این زنجیره تمرکز جدی شود 

و از واردات این محصوات جلوگیری شود.
حضــرت آیت اه خامنه ای به یک اقدام ناپســند در تولید 
پوشاک نیز اشــاره کردند و افزودند: با اینکه کشور همواره 
در تولید پوشاِک با کیفیت سرآمد و صاحب قدمت است اما 
برخی تولیدکنندگان بر روی تولیدات خود برچسب تولید خارج 
می زنند که این کار غلط است. حضرت آیت اه خامنه ای تأکید 
کردند: به لطف خداوند حرکت تولید در کشور آغاز شده است 
اما ادامه این حرکت معمولی، مشکات کشور را حل نخواهد 
کرد و نیازمند یک حرکت مضاعف و یک جهش هستیم که 
در این عرصه نیز جوان هــای آماده به کار و عناصر مبتکر 

بسیارند و باید میدان برای ورود آنان مهیا شود.
ایشــان در پایان اظهار امیدواری کردند شرایط جدید پیش 
آمده بعد از شیوع کرونا در کشور و گسترش روحیه همکاری 
میان مردم برای تأمین نیازها، زمینه سازِ کارهای نو و تحوات 

در عرصه های اقتصادی کشور باشد.

رهبر معظم انقاب:

کارگر   وکارفرما   ستون   اصلی   پیشرفت  اقتصادی  هستند مقاومت مناطق آزاد در برابر شفافیت
ادامه از صفحه یک

این ادعا در حالی مطرح شده که بررسی ها حاکی است، با وجود گذشت چند دهه از تأسیس 
اولین مناطق آزاد در ایران، گمرک همچنان در برخی از این مناطق مستقر نیست!

گواه این ادعا، پاسخ گمرک جمهوری اسامی ایران به بانک مرکزی درباره موضوع رفع 
تعهدات ارزی در خرداد 1398 است. گمرک در این نامه صراحتاً آورده است: »در حال حاضر 
ســامانه گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر نمی باشد... تا هنگام 
استقرار کامل گمرک در مناطق یاد شده، رفع تعهدات ارزی کااهای وارده به مقصد مناطق 
مذکور با تأیید دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه صورت پذیرد.« این سند گواهی 
بر اســتمرار تجارت غیرشــفاف در مناطق آزاد بوده و به نظر در مقام نفی ادعای اتصال به 
سامانه های قابل کنترل گمرک در این مناطق، مکفی باشد. عجیب تر آنکه قدمت تأسیس 
برخی از این مناطق به 3۰ سال رسیده و در شرایط غیرتحریمی، پیگیری رفع تعهدات ارزی و 

نظارت بر فعالیت های تجاری کشور همچون سال های اخیر زیر ذره بین نبوده است.
ب( اظهار ناتوانی گمرک در مناطق فراخ و بدون حصار!

انتقادات گمرک جمهوری اسامی به عدم شفافیت و بروز تخلفات در مناطق آزاد به همین 
جا ختم نشده و معاون وزیر اقتصاد نسبت به کنترل آنچه در این مناطق می گذرد، ابراز ناتوانی 

کرده است!
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک در گفت وگو با فارس با انتقاد از مساحت و کارکرد برخی 
مناطق آزاد کشور، اظهار داشت: »مناطق آزاد ما متفاوت از مناطق آزاد دنیا هستند و وسعت 
برخی مناطق گاهی به اندازه وسعت یک کشور کوچک است و به جهت بزرگی، به شدت 
اعمال مقررات می تواند در آنجا مشکل باشد. در برخی از مناطق آزاد چند شهر و روستا قرار 

گرفته و گاهی با ژئوفنس )محصور با کوه و دره( محصور شده اند.«
این اظهارات نشان می دهد، نه تنها اهداف و ضرورت تأسیس در برخی از مناطق آزاد نظیر 
تمرکز بر تولید صادرات محور به حاشیه رفته، بلکه ایجادشان دردسرهای عظیم و متفاوتی 
برای دســتگاه های نظارتی و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. انتقاد تلویحی رئیس 
کل گمرک به وضعیت منطقه آزاد ماکو با مساحتی حدود 5۰۰ هزار هکتار که شامل چندین 

شهر و روستا می شود، در کنار شانه خالی کردن مسئوان فعلی دبیرخانه جالب توجه است.
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه در زمستان 1398 با حضور در یک برنامه 
تلویزیونی ضمن تأیید مساحت بسیار زیاد منطقه آزاد ماکو و محصور شدن بخشی از این 
منطقه با ژئوفنس، تأسیس آن را به دولت سابق نسبت داد و از محصورشدن 6۰ کیلومتر از 
این منطقه تا پایان سال 1399 خبر داد. این اظهارات در حالی مطرح می شود، که منطقه آزاد 
ماکو از سال 1389 تأسیس شده و به نظر یک دهه زمان کافی برای آسیب شناسی مشکات 
این منطقه بوده است. جالب تر اینکه ، درخواست افزایش مساحت منطقه آزاد ماکو در ایحه 

پرحاشیه گسترش مناطق آزاد و ویژه، گنجانده شده است!
ج( خاء شفافیت در زنجیره ایجاد ارزش

بررسی مصوبات بهارستان در سال 1398 نشان می دهد، در جریان بررسی ایحه اصاح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، به ایجاد و یا معافیت مناطق آزاد از این پایه مالیاتی نیز پرداخته 
شد. گفتنی اســت پیش تر و از زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 

1387، مناطق آزاد از این پایه مالیاتی معاف بوده اند.
با وجود آنکه این پایه مالیاتی نوعی مالیات غیرمستقیم محسوب می شود که پرداخت آن 
برعهده مصرف کننده نهایی است و قانون گذار با هدف ایجاد شفافیت در مبادات اقتصادی 
تأکید بر اجرای آن در زنجیره ایجاد ارزش دارد، انتظار می رفت مسئوان دبیرخانه مناطق آزاد 
و ویژه از شمول این قانون در مناطق آزاد با استقبال کنند. حال آنکه مسئوان و مدیران سطوح 
مختلف سازمان امور مالیاتی بارها بر لزوم شمول این پایه مالیاتی در مناطق آزاد تأکید کردند!

ناصر خرمالی مدیرکل صادرات دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه در یک گفت وگوی تلویزیونی 
ضمن اینکه به طور تلویحی عدم شفافیت در مناطق آزاد را پذیرفت، از استمرار معافیت مناطق 
آزاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاع کرد. همچنین مرتضی بانک دبیر شــورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه، در چندین مصاحبه پیش از تصمیم گیری در مجلس شورای اسامی، بر 

استمرار معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد!
گفتنی اســت، تأکید قانون گذار بر اجرای مالیات بر ارزش افــزوده در زنجیره ایجاد ارزش 
نشــان دهنده ایجاد شفافیت به عنوان اصلی ترین کارکرد این قانون بوده و انتظار می رفت، 
دبیرخانه مناطق آزاد به عنوان دیده بان رخدادهای این مناطق، پیگیر تصویب آن باشند تا از 

مفسده های هم افزایی مشوق های غیرموثر در مناطق آزاد کاسته شود.
د( گزارش عملکرد غیر قابل قبول

بررسی ضرورت و اهداف تشکیل مناطق آزاد در اسناد باادستی نشان می دهد، تمرکز بر 
جذب سرمایه )به ویژه سرمایه گذاری خارجی( با هدف تولید صادرات محور در حوزه هایی که 
توانمندی ایجاد ارزش افزوده و رقابت محصول ایرانی در بازارهای بین المللی وجود دارد، نقشه 

راه مناطق آزاد تجاری_صنعتی در ایران تعیین شده است.
با این اوضاع ارائه گزارش عملکرد سالیانه در چند ده پایگاه خبری نیز دردی از شکل گیری 
جریان چشــم گیر واردات به کشور به جهت ایجاد مناطق آزاد دوا نمی کند؛ چرا که کارنامه 
عملکرد مناطق آزاد )به گفته دبیرخانه!( در 6 ســاله منتهی به سال 1397، نشانگر حجم 
قابل توجه واردات نسبت به صادرات در این مناطق است به گونه ای که در ازای 4 میلیارد و 
9۰ میلیون دار صادرات کاا، بیش از 9 میلیارد و 3۰۰ میلیون دار واردات در کارنامه این 

مناطق درج شده است!
از طرفی ســرمایه گذاری خارجی نیز در این مناطق چنگی به دل نمی زند و میزان جذب 
سرمایه خارجی در مناطق آزاد در بازه مذکور، تنها 1 میلیارد و 47۰ میلیون دار بوده که در 

مقایسه با جذب سرمایه در کل کشور )بیش از 19 میلیارد دار( سهم ناچیز 7درصدی دارد.
براساس آنچه مطرح شد، حال باید منتظر ماند و دید آیا همچنان تفکر توسعه ای مدیران 
دبیرخانه مناطق آزاد و برخی نمایندگان مجلس دهم، بر سامان دهی مناطق موجود متناسب با 

اهداف ترسیم شده، آن هم در تنگنای ارزی، ارجحیت خواهد داشت؟

 سهام معادن کوچک و متوسط 
در بورس عرضه شوند

رئیس جمهور گفت: عرضه معادن کوچک و متوسط به بورس و اینکه مردم 
بیایند یک معدن و یا یک سهامی از معدن را خریداری کنند، موجب می 
شود هم بورس گشایش پیدا  کند و هم معادن کوچک و متوسط سریع تر 

فعال شوند.
به گزارش تســنیم،  حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح 
توسعه ذوب و انبار کنسانتره مجتمع مس شهر بابک، افزایش 5۰ درصدی محصوات این 
مجتمع و رساندن این تولیدات به رقم 12۰ هزار تن را کاری ارزشمند دانست و اظهارداشت: 
کاهش مصرف سوخت های فسیلی در کنار بهره گیری از تکنولوژی جدید و افزایش تولید از 
نکات ارزنده این طرح است. وی پس از شنیدن گزارش مدیران این مجتمع، گفت که عرضه 
معادن کوچک و متوسط به بورس و اینکه مردم بیایند یک معدن و یا یک سهامی از معدن را 
خریداری کنند، موجب می شود هم بورس گشایش پیدا  کند و هم معادن کوچک و متوسط 

سریع تر فعال شوند. رئیس جمهور در ادامه دستور افتتاح این طرح را صادر کرد.

ابزارهای نظارتی مجلس دیگر کارایی ندارند
عضو هیئت تفحص از سازمان خصوصی سازی در مجلس با بیان اینکه 
ابزارهای نظارتی قوه مقننه کارایی خود را از دست داده است، گفت: برای 

اصاح روند باید آیین نامه داخلی مجلس تغییر کند.
احمد علیرضا بیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با تسنیم،با اشاره به مشکات به وجود آمده در واگذاری اموال 
دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی ، گفت:در واگذاری ها به دلیل 
ایرادات قانونی و همچنین فقدان نظارت دستگاه های نظارتی و مجلس تخلفاتی صورت 

گرفته که باید با اصاح قانون واگذاری و تقویت نظارت ها ای مشکات حل شود.
وی افزود:بعضا  به دلیل فقدان نظارت و یا ضعف نظارت از سوی  دستگاه های نظارتی در 
واگذاری ها به تکالیفی که  قانون گذار بر دوش سازمان خصوصی سازی گذاشته از جمله 
احراز اهلیت خریدار و یا ارزیابی های کارشناسی ،به دقت انجام نشده، در برخی از واگذاریها با 
ترفندهایی قانون دور زده شده و اموال دولت به خریداری که از صاحیت مالی ازم برخوردار 

نیست واگذار شده است.
عضو هیئت تفحص از سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه در حوزه نظارت فقدان و 
ضعف وجود دارد و همچنین نمایندگانی که از جانب مجلس به عنوان ناظر درهیئت واگذاری 
شرکت می کردند نتوانستند به وظیفه ای که بر عهده آنها بوده به درستی عمل کنند، ادامه 
داد: برای تقویت بعد نظارتی مجلس، اصاح و تغییر آیین نامه داخلی مجلس امری ضروری 
است. علیرضابیگی  بیان داشت:باید آیین نامه مجلس به طور کلی تغییر کند تا پارلمان به 
جای قانون گذاری به سمت نظارت بیشتر سوق یابد تا بتواند عملکرد دولت و دستگاه های 

اجرایی از جمله سازمان خصوصی سازی را بیشتر رصد کند.
نماینــده مردم تبریز در مجلس با اینکه ابزارهای نظارتی مجلس نیز کارآمدی خود را از 
دســت داده اند، اظهار داشت:یکی دیگر از ایرادهای آیین نامه داخلی مجلس این است که 
اگر نمایندگان بخواهند تحقیق و تفحص را کلید زده و یا از وزیری سوال بپرسند باید حدود 

یک سال منتظر بمانند، بنابراین جنبه نظارتی در آیین نامه فعلی کاما مغفول مانده است.

نگاه روز

اخبار کوتاه 

عضو شورای شهر تهران با اشاره به نامه حناچی جهت تسریع 
در بازسازی میدان حسن آباد، گفت: شورای شهر پیگیر بازسازی 

و آغاز کاربری جدید این میدان قجری است.
حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در گفت وگو با فارس، درباره لغو طرح 
ترافیک در پایتخت، اظهار داشت: معتقدم که در این زمینه باید نظرات کارشناسی 
ستاد مقابله با کرونا را مورد توجه قرار داد. این ستاد وضعیت مبتایان به کرونا را 
رصد می کند و اگر شرایط به صورتی باشد که رفت و آمد با حمل و نقل عمومی 
خطری برای سامت مردم ایجاد نکند، طرح ترافیک می تواند دوباره اجرایی شود. 
وی با اشاره به اینکه لغو طرح ترافیک در شرایط کنونی مناسب بوده است، گفت: 
اگر شیوع کرونا همچنان ادامه داشته باشد، بهتر است طرح ترافیک اجرایی نشود 
و لغو بماند.این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: برخی از همکاران ما در شورای 
شهر اعام کرده اند که می توان طرح را اجرایی کرد و تنها برای بخشی از جامعه 
استفاده از آن را رایگان گذاشت. تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و کادر درمان از 
جمله کسانی هستند که پیشنهاد شده در صورت اجرای طرح بتوانند بدون پرداخت 
عوارض به محدوده وارد شوند. خلیل آبادی خاطرنشان کرد: به نظرم در صورتی 
که بستر استفاده از حمل و نقل عمومی برای تعداد بیشتر مسافران فراهم نباشد، 
اجرای طرح ترافیک به صاح نیست.وی گفت: البته در حال حاضر با لغو طرح 
ترافیک بار ترافیکی در پایتخت به شدت افزایش یافته و مردم از این موضوع هم 
گایه مند هستند. همچنین روزانه تعداد زیادی از اتوبوس های شرکت واحد هم در 

این ترافیک گرفتار شده و این موضوع به مشکات افزوده شده است.این عضو 
شورای شهر تهران تأکید کرد: تنها در صورت فراهم شدن بستر استفاده بیشتر 
مسافران از مترو و کاهش چشمگیر مبتایان به کرونا اجرای مجدد طرح ترافیک 
مشکل  نخواهد داشت.وی همچنین درباره تاخیر در ساخت و بازسازی میدان 
حسن آباد که سال گذشته به دلیل حادثه حریق دچار آسیب شد، گفت: شورای 
شهر پیگیر بازسازی و آغاز کاربری جدید این میدان است و پیروز حناچی، شهردار 
تهران هم نامه ای برای بازسازی سریع این میدان به مسووان مربوطه ارسال 
کرده است.وی افزود: امیدواریم هرچه زودتر شاهد بازسازی میدان و کاربری جدید 

آن در حوزه فرهنگی باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( با بیان اینکه بورس 
اان مانند یک مار زخمی است و خیلی باید با دقت به آن ورود 
کنید، گفت: مردم در ورود به بحث بورس و سهام خیلی دقت 

کنند زیرا احتمال ریزش سهام وجود دارد.
به گزارش فارس، حجت اه عبدالملکی عضو هیات علمی دانشــگاه امام 
صادق علیه الســام درباره وضعیت بازار بورس گفت: در این رابطه باید به 
نکاتی توجه کرد، اول اینکه خرید عرضه اولیه سهام مطلوب بوده و هم به نفع 
اقتصاد و تولید کننده است و از طرفی هم یک سود مناسب برای خریدار دارد. 
اما نکته دوم این اســت که در بازار ثانویه و آنجایی که سهام دست به دست 

می شود، وقتی شاخص ها و قیمت سهام خیلی رشد می کنند احتمال سقوط 
سهام وجود دارد.

وی افزود: ما اان در شرایطی هستیم که احساس می کنم بورس ما حبابی 
است و دلیل این موضوع هم این است که نقدینگی در کشور نقدینگی زیادی 
است. سال 96 ما در تحلیل نقدینگی گفتیم که نقدینگی در کشور آنقدر زیاد 

است که وارد هر بازاری شود آن بازار را با انفجار قیمت مواجه می کند.
این استاد دانشگاه افزود: امروز هم این نقدینگی آنقدر زیاد است که وارد هر 
بازاری شده متاسفانه باعث افزایش شدید قیمت شده است، مثًا دار از 3 تا 
4 هزار تومان به 2۰ هزار تومان و قیمت پراید را به 9۰ میلیون تومان رساند، 

قیمت آپارتمان هم چندین برابر شده است.
عبدالملکی اظهار داشت: توصیه ما به مردم این است که در ورود به بحث 
بورس و سهام خیلی خیلی دقت کنند، احتمال ریزش سهام به شدت وجود 
دارد. اان یک سری افراد حرفه ای در بورس وجود دارند که به اعتبار ایننکه 
افراد غیرحرفه ای زیادی وارد بورس می شوند جوان می دهند و مطمئنا اگر 
بورس با مشکل مواجه شود حرفه ای ها خارج شده و شما می مانید با سهامی 

که قابل فروش نیست و ارزش آن پایین آمده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بورس اان مانند یک مار زخمی است 
و خیلی باید با دقت به آن ورود کنید. همچنین باید به کسانی که شما را به 

سمت ورود به بورس تشویق می کنند هم با احتیاط بیشتری تعامل کنید.

حناچی: اجرای طرح ترافیک به صاح نیست احتمال ریزش سهام وجود دارد

رییس کل دادگستری اســتان تهران از تشکیل دادگاه های 
تجاری خبر داد و گفت: این موضوع نیمه دوم ســال اجرایی 

می شود.
به گزارش فارس، محمدجواد حشمتی مهذب با اشاره به تشکیل دادگاه های 
تجاری در آینده ای نزدیک در تهران، بیان کرد: تشکیل دادگاه های تجاری 
به صورت متمرکز و تخصصی یکی از ضرورت های دادگستری جمهوری 
اســامی ایران است که مقام معظم رهبری نیز امروز بر این موضوع تاکید 

فرمودند.
رییس کل دادگستری اســتان تهران خاطرنشان کرد: این مساله از اواخر 
ســال 98 در دســتور کار رییس قوه قضاییه قرار گرفته و توجیهات طرح و 
پیوست های آن تقدیم وی شده است و در نهایت موافقت شد تا در تهران این 
مجتمع به صورت متمرکز و تخصصی راه اندازی شود. وی ادامه داد: مقدمات 
این کار در حال حاضر فراهم شــده و ان شــااه در نیمه دوم سال 99 این 
مجتمع را به صورت متمرکز و مجهز شکل خواهیم داد و فعالیت خود را رسما 
آغاز خواهد کرد. وی افزود: زیرساخت های این کار نیز فراهم شده و تقاضا و 
نیازمندی های گوناگون نیز از بخش های مختلف دریافت و تاکید شده که این 

مجتمع در تهران شکل گیرد.
حشمتی مهذب گفت: این اقدام می تواند خیلی از امورات را تسهیل کند و به 
شکل تخصصی، قضات متخصص و متبحر برای پرداختن به این پرونده ها 

ورود خواهند کرد و تعیین خواهند شد.
رییس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: گرچه موضوع رسیدگی به 

دعاوی تجاری را در حال حاضر در محاکم حقوقی داریم، اما به شکل پراکنده 
اســت و انتظار این است که به صورت متمرکز و متشکل در یک مجموعه 

اقدام کنیم که این موضوع محقق خواهد شد.
وی افزود: ضمانت های اجرایی این موضوع در حال حاضر در کشور فراهم 
است و حتما در فاصله نزدیک به صورت مجهز دادگاه های تجاری در تهران 
شکل پیدا خواهند کرد تا هم فرمایش مقام معظم رهبری محقق شده باشد 
و هم به خواسته و انتظاراتی که بخش های خصوصی، تخصصی و تجاری از 

ما دارند، جامه عمل بپوشانیم.
حشمتی مهذب با تاکید بر اینکه راه اندازی دادگاه های تجاری یک تکلیف 
است، بیان کرد: انشااه این مهم تحقق پیدا می کند تا هم به جهش تولید و 
هم رشد تولید و تسهیل در گردش امور تجاری و اقتصادی کشور کمک کند.

عضو کمیســیون صنایع مجلس با بیــان اینکه داان 
به ســایت های خرید و فروش خودرو رســوخ کرده اند، 
گفت:برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و 

متخلف خرید و فروش خودرو امری ضروریست.
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی در گفت وگو با تســنیم، ضمن انتقاد به عملکرد سایت های 
اینترنتی خرید و فروش خودرو، اظهار داشت: این سایت ها به محلی برای 
جوان داان تبدیل شــده و متاسفانه هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها 
وجود ندارد ، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری برای خودروها 

فراتر از ارزش واقعی آنها ، بازار را دچار تاطم می کنند.
وی با اشــاره به رســوخ داان در سایت های خرید و فروش خودرو، 

افزود: برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید 
و فروش خودرو امری ضروریست، قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب 

قانون و ضابطه فعالیت کرده و یا اینکه فعالیت آنها متوقف شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت:از آنجایی که ساماندهی 
بازار خودرو درگرو افزایش تولید است، باید خودروسازان با به کارگیری 
راهکارهای مناسب تولید را افزایش و نیاز بازار را از بین ببرند درغیر این 
صورت داان همانند آنچه در این روزها شاهد آن هستیم با استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی و قیمت ســازی کاذب، به راحتی زمینه گرانی 

خودرو را رقم می زنند.
منصــوری با بیان اینکه در حال حاضر اینترنت در دنیا به ابزاری برای 
فروش و راحتی مردم تبدیل شده درحالیکه در ایران به یکی از ابزارهای 
داان برای سوءاستفاده بدل شده،ادامه داد: در شرایطی که تقاضا بسیار 
و عرضه کم است، قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد و بازار خودرو به 

محلی برای سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.
منصوری با تاکید بر ساماندهی و نظارت بر عملکرد سایت های خرید 
و فــروش خودرو ، گفت: درج قیمت در ســایت های اینترنتی علیرغم 
ممنوعیت اعمال شده،نادیده گرفتن قانون است. اگرچه کنترل سایت های 
اینترنتی به دلیل گستردگی یکی از موانع پیش روی مسئوان مربوطه 
برای برخورد با متخلفان است اما می توان با سایت های معروفی که با 
درج قیمت زمینه فعالیت و سوءاستفاده داان را فراهم کرده اند- از تداوم 

افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرد.

تشکیل دادگاه های جاری در هران رسوخ داان در سایت های خرید و فروش خودرو

تصویر روز: رییس سازمان بازرسی کل کشور اعام کرد: برای 
مدیریت هرچه بیشتر قیمت خودرو شورای رقابت در هفته آینده 

فرمول قیمت خودرو را تعیین می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما حجت ااســام والمســلمین حسن 
درویشیان در جمع خبرنگاران گفت: ما همواره موضوع خودرو را به عنوان یکی 
از اولویت های اصلی خود مدنظر داریم و در خصوص قیمت گذاری خودرو و 
نحوه عرضه آن از چند ماه پیش مکاتباتی با معاون اول رییس جمهور و وزیر 

صنعت، معدن و تجارت و اعضای ستاد تنظیم بازار داشتیم.
وی گفت:  مرکز ملی رقابت طبق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی باید فرمول تعیین قیمت خودرو های انحصاری را تعیین 
کند که انحصاری بودن یا نبودن خودرو ها هم به تشــخیص شورای رقابت 
است و این شــورا خودرو های تولیدشده در شرکت های سایپا و ایران خودرو 

را انحصاری می کند.
درویشیان با ابراز گایه از این که شورای رقابت مدت ها از این گردونه خارج 

شــده بود افزود: دیروز در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
معاونان وزیر و مسئوان سازمان بازرسی کل کشور از رییس شورای رقابت 
دعوت و مقرر شد این شورا ظرف چند روز آینده فرمول خود را براساس قانون 

ارائه کند تا براساس آن قیمت خودرو در سال 99 تعیین شود.
وی گفت: اختاف میان شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان است مبنی بر این که خودورسازان می خواهند قیمت خودرو براساس 
هزینه های مرتبط و غیر مرتبط تولید خودرو تعیین شــود در حالی که حرف 
شورای رقابت این است که قیمت خودرو باید براساس هزینه های تمام شده 
تولید خودرو و میزان تورم اعام شــده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. به 
گزارش تصویر روز به نقل از صدا و سیما آقای درویشیان گفت: خوشبختانه 
آقای وزیر دســتور اکید دادند که حتما شــورای رقابت وظیفه خود را در این 
خصــوص انجام دهد. وی افزایش قیمت یک خودرو از 4۰ میلیون تومان به 
9۰ میلیون تومان در بازار و افزایش فاصله میان قیمت کارخانه تا بازار را التهاب 
آفرین خواند و گفت: این اتفاق درستی نیست و بخشی از این معضل به سبب 

اشکاات نحوه عرضه خودرو است. رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 
از اسفند سال گذشته تاکنون شرکت های ایران خودرو و سایپا فروش فوری 
نداشته و فقط دو نوبت پیش فروش داشته اند که اگر این گونه عمل نمی شد 

شاید شاهد قیمت های نجومی نبودیم.
آقای درویشیان به گایه مردم از نحوه ثبت نام در سایت ایران خودرو و سایپا 

اشاره کرد و گفت: مردم این گونه اعام می کنند که اگر قویترین پهنای باند را 
در اختیار داشته باشند و ماهرترین فرد پای سایت بنشیند امکان ثبت نام برایش 
فراهم نخواهد شد و ظرف چند لحظه اعام می شود که ظرفیت تکمیل شد 
و گاهی اوقات افراد تا مرحله انتقال پول پیش می روند، اما ثبت نامشان کامل 
نمی شود. وی گفت:  ما این موضوع را دنبال می کنیم که شیوه ثبت نام و نحوه 
عرضه خودرو، اصاح و بستر دالی جمع شود تا یک نفر نتواند تعداد زیادی 

خودرو را احتکار کند تا قیمت افزایش یابد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: وزیر صمت دستور اکید داد که 

با کسانی که موجب التهاب بازار می شوند برخورد شود.
درویشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با سایت های فروش اینترنتی 
خودرو که مرتکب تخلف می شوند چه برخوردی می شود؟ گفت: وظیفه سازمان 
بازرسی کل کشور نظارت بر وظایف قانونی وزارت صمت و سازمان های وابسته 
است و مراجع قضایی به تخلفات این سایت ها رسیدگی می کنند که ظاهرا 

دادستانی برخورد هایی هم داشته است.

شورایرقابتفرمولقیمتخودروراارائهمیکند
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 هادی مؤمنی- تغییر واحد پولی در ایران عاوه بر این که بر 
کلیت اقتصاد تأثیرات متفاوتی می گذارد در بازارهای مالی نیز 
تبعات متفاوتی را شکل می دهد. عاوه بر نظام بانکی و مالیاتی 
باید انتظار داشت که این تغییر راهبرد دولت که با هدف کنترل 
تورم صورت می گیرد در بازار ســرمایه نیز اثرات گوناگونی را 
شکل دهد. بر این اساس از همین حاا می توان منتظر بود که 
ارزش اسمی و ذاتی بسیاری از شرکت ها در این بازار بخاطر 

این تغییر دچار دگرگونی شود.
در همین ارتباط یک تحلیلگــر بازارهای مالی درباره تأثیر حذف 4 صفر از 
پــول ملی در بورس در گفت وگو با خبرنگار »امروز« اظهار داشــت: با تغییر 
واحد محاسباتی پول، قیمت سهام شرکت ها تحت تأثیر جو روانی این تصمیم 

جذاب تر می شود و زمینه را برای رونق بورس فراهم می کند.
تأثیر دوبعدی در بازار سهام

یعقوب مهدوی درباره تأثیر حذف 4 صفر از پول ملی بر روند معامات بازار 
سهام معتقد است: در حال حاضر قیمت سهام همه شرکت ها در بازار سهام به 
باای ۰۰۰1 ریال متمایل شــده بر همین اساس حذف 4 صفر از پول ملی 
می تواند یک تأثیر روانی دوگانه را در تاار شیشه ای شکل دهد. وی در ادامه 
افزود: بعد از اجرایی شدن تغییر واحد پولی در ابتدا احتمااً باعث افت مقطعی 
قیمت سهم های گران قیمت و استقبال سرمایه گذاران از این گونه شرکت ها در 
تاار شیشه ای خواهد شد که این اتفاق باعث افزایش رونق این بازار خواهد شد 
هرچند باید به این مساله هم اشاره کرد که این اتفاق برای شرکت هایی که 
قیمت آن ها پایین است می تواند اندکی فضا را برای آن ها نوسانی کند چراکه 
سرمایه گذاران به دلیل جو روانی شکل گرفته در خصوص ارزش واحد پولی 
جدید به اشتباه اینگونه سهم را ارزنده نمی داند که در واقع یک ارزیابی ساده 

انگارانه خواهد بود که بعد از مدت کوتاهی این نگاه هم اصاح می شود

تأثیر در ارزش گذاری شرکت ها
این تحلیلگر بازارهای مالی درباره تأثیر این تصمیم بر ارزش گذاری شرکت ها 
در بازار سرمایه نیز معتقد است: در واقع ارزش گذاری یک شرکت فراتر از نگاهی 

ابزاری به اعداد است. 
درخصوص پول نیز می توان گفت ارزش پول با اعداد روی اسکناس شناسایی 
نمی شود و عوامل زیادی در ارزش پول ملی کشور تأثیر دارد. مهدوی تصریح 
کرد: ارزش قیمت سهم بر اساس تطبیق قیمت با بازار است و سهم ارزان لزومًا 
به معنی بازدهی قابل مقایسه نسبت به بازدهی سایر سهام نیست اما به هرحال 

باید به این نکته نیز توجه کرد که اجرایی شــدن این تصمیم همه بازارهای 
مالی و ســرمایه پذیر را در ابتدا با شــوک مواجه می کند که برای کنترل آن 
می بایست از همین امروز با فرهنگ سازی، اطاع رسانی مستمر و شفاف کردن 
 زوایای این طرح ابهام زدایی های گســترده ای برای فعاان و سرمایه گذاران 

صورت بگیرد.
آماده سازی سامانه های بورس ها

این کارشناس بازار سرمایه به بسترسازی ها قبل از اجرایی شدن حذف 4 صفر 
از پول ملی در بازار ســرمایه هم اشــاره کرد و اظهار داشت: تغییر واحدهای 

محاســباتی در سامانه های معاماتی بازار ســرمایه در چهار بورس »اوراق، 
فرابورس، کاا و انرژی« از یک سو و به روز کردن سامانه های مرتبط ارکان این 
بازار همانند سامانه های معامات آناین کارگزاری ها از جمله مواردی است که 
سازمان بورس باید در کمترین زمان ممکن نسبت به آماده سازی و به روزرسانی 

آنها اقدام کند.
پیشنهاد به نهاد ناظر

وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند حتی در گامی رو به جلو چند 
ماه پیش از اجرای رسمی این سامانه های بسیار مهم که میلیون ها معامله گر با 
آن سر و کار دارند را در یک فضای آزمایشی با شیوه جدید محاسبات پولی به 
مرحله عملیاتی برساند تا در روزی که قرار شد همه سامانه ها در ایران مبنای 
واحدهای محاسباتی خود را از ریال به تومان و ِقران تبدیل کنند هیچ مشکل یا 

بحرانی برای بازار سرمایه و سهامداران شکل نگیرد.
دیدگاه مدیرعامل بورس تهران

گفتنی اســت، در همین ارتباط مدیرعامل شــرکت بورس تهران چندی 
پیش درباره آثار حذف چهار صفر گفت: با این اتفاق دیگر ریسک چندانی بر 
سهم هایی که قیمت پایینی دارند تحمیل نمی شود. علی صحرایی در خصوص 
آماده سازی بستر ازم برای حذف چهار صفر از پول ملی نیز معتقد است: مسیر 
ایحه و تصویب این اقدام و آماده سازی زیرساخت فنی آن زمان بر است که 

اکنون زمان مناسبی برای اجرای این اقدام است. 
وی تصریح می کند: حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمی تواند تأثیر چندانی 
را در اقتصاد کشور داشته باشد، اما اگر برنامه های دیگری در کنار حذف صفر 
از پول ملی در دستور کار قرار گیرد می توان نسبت به آثار مثبت آن در کشور 
امیدوار بود. صحرایی با بیان اینکه شــاهد تجربه این اتفاق در دیگر کشورها 
بوده ایم، افزود: تقریباً ۰5 کشور در زمان های مختلف دست به چنین اقدامی 

زدند، بارزترین آن مربوط به آلمان است که در این زمینه موفق عمل کرد.

»امروز« در گفت وگو با تحلیلگر بازارهای مالی بررسی کرد:

تبعات حذف ۴ صفر از پول ملی در بورس

سرمایه امروز

پورابراهیمی در نامه ای به رئیس جمهور؛
 عرضه عمده سهام نداشته باشیم 

بورس سقوط می کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: 
این حجم از نقدینگی اگــر با عرضه های عمده در بازار بورس همراه 

نباشد می تواند اثرات مخربی در اقتصاد ایجاد کند.
به گزارش مهر، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در 
نامه ای به رئیس جمهور نسبت به احتمال سقوط بورس هشدار داده و خواستار عرضه 
ســهام عمده در بازار بورس شده و 1۰ راهکار نیز برای تعمیق رونق این بازار ارائه 

داده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

»جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

با سام
احتراماً چنانچه مستحضر هستید در شــرایط کنونی اقتصاد ایران روزانه بیش از 
1,2۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می شود و این وضعیت شرایط 
تصمیم برای مدیریت نقدینگی شتابان را با پیچیدگی های خاصی همراه نموده است. 
در این خصوص رشــد شــاخص بورس در ماه های گذشته متاثر از افزایش حجم 

نقدینگی در کشور و ورود آن به بازار سرمایه شرایط خاصی را رقم زده است.
شاخص کل بورس در پایان سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل 186درصد 
رشــد کرده است و از ابتدای ســال تا تاریخ 16 اردیبهشت 1399 این رشد به رقم 
بی سابقه 91 درصد رسیده است که این به معنای آن است که شاخص بورس طی 
27 روز کاری تقریباً 5۰ درصد رشــد کل سال گذشته را داشته است. شاخص کل 
هم وزن طی سال 98 با رشدی 43۰ درصدی روبرو بوده است و از ابتدای سال نیز 
بیش از 75 درصد رشد را به خود دیده است. شاخص فرابورس ایران نیز در سال 98 
بالغ بر 188 درصد رشــد و از ابتدای سال بالغ بر 69 درصد رشد کرده است. ارزش 
بازار بورس و فرابورس طی ســال 98 با رشــدی 184 درصدی به رقم بی سابقه 
24,566,546 میلیارد ریال رسیده است و از ابتدای سال تا تاریخ 16 اردیبهشت ماه با 

79 درصد رشد بالغ بر 43,852,849 میلیارد ریال شده است.
از ابتدای سال 1399 تاکنون در برخی روزها بیش از 1۰۰ هزار نفر کد سهامداری 
دریافت کرده اند و مردم نسبت به سرمایه گذاری در بورس استقبال ویژه ای کرده اند 
به طوری که از ابتدای سال 99 تا تاریخ 16 اردیبهشت ماه بالغ بر 38 هزار میلیارد 
تومان منابع نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده است. و میانگین ارزش معامات 

بورس تهران به روزانه 6,8۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ثبات در حوزه اقتصاد و نیز اجتناب از سفته 
بازی در ارز و مســکن و … فرصتی تاریخی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به 
وجود آمده است، افزایش چند برابری شاخص بازار بورس در مدت کوتاه اگر با تمهیدات 
و تصمیم گیری صحیح به همراه نباشد علیرغم تمام محسنات آن می تواند تبعات منفی 
مهلکی نیز برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. دولت باید از فرصت تاریخی به وجود 
آمده )اذن مقام معظم رهبری در آزادسازی سهام عدالت، امکان عرضه سهام شرکت های 
دولتی، سهام شرکت های شبه دولتی و نیز سهام شرکت های متعلق به بانک های دولتی( 
جهت جذب نقدینگی ســرگردان حداکثر استفاده را بنماید، این حجم از نقدینگی اگر با 
عرضه های عمده همراه نباشد می تواند اثرات مخربی در اقتصاد ایجاد و موجب گردد ارزش 
ذاتی سهام شرکت های موجود در بورس با ارزش روز سهام فاصله معنادار پیدا نموده و در 
آینده مخاطرات جدی را برای سرمایه گذاران، بنگاه های اقتصادی و منافع ملی به همراه 
آورد. در این رابطه با توجه به بررسی های انجام شده می توان به این نکته اشاره کرد که 
برخی از شرکت ها که حدود 4۰ درصد شرکت های بورس و فرابورس را تشکیل می دهند 
هیچ ارتباط منطقی بین قیمت سهم و سودآوری آنها وجود ندارد و به عنوان مثال شرکتی که 
NAV آن منفی است )شرکتی که ارزش تعهداتش بیشتر از ارزش دارایی هایش است( هر 

روز به قیمت سهمش اضافه می شود و حتی شرکت هایی که غیرفعال هستند و یا سودآوری 
ندارند و یا با سودآوری بسیار ناچیز می باشند در قیمت های بسیار باا معامله می شوند و این 
عامت جدی است که اگر سریعاً در بازار سرمایه برای آنها تصمیمی گرفته نشود نگرانی 
برای این دسته از ارزش سهام شرکت ها در روزها و هفته های آینده زیاد بوده و سقوط آنها 
خارج از تصور نیست. درست است که این دسته از سهام حدود 4۰ درصد بورس را تشکیل 
می دهند اما وقتی بازار رو به کاهش حرکت کند تمام بازار را دچار تاطم و چالش خواهد 
کرد و حتی شرکت هایی که انتظار می رود روند رو به رشد داشته باشند را نیز به دلیل جو 

روانی بازار دچار چالش و تاطم خواهد کرد.
بر این اســاس موارد ذیل به عنوان پیشــنهادات اجمالی اینجانب حضورتان ارائه 

می گردد:
1- تشکیل شورای ثبات مالی با حضور روسای بانک مرکزی، بورس و بیمه و افراد 
مستقل و متخصص حقیقی و نمایندگان بخش واقعی اقتصاد به منظور بررسی و 

رصد سیاست های ارزی، مالی و پولی و ارائه پیشنهاد به نهادهای قانونگذار.
2- واگذاری مابقی ســهام شرکت های دولتی و نیز شرکت های بزرگ اقتصادی 
متعلق به بانک های دولتی همانند شرکت های ســرمایه گذاری غدیر، امید، گروه 

توسعه ملی و...
3- عرضه ســهام نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شــرکت های زیر مجموعه 
سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ... و هدایت نقدینگی حاصل 
از فروش ســهام برای شروع و تکمیل پروژه های ناتمام در جهت توسعه اقتصادی 

کشور.
4- راه اندازی اوراق اختیار قابل تبدیل به سهام در پروژه های سودآور که به دلیل 
عدم منابع مالی توســط دولت متوقف یا حتی شروع نگردیده است و تضمین سود 

اوراق در صورت عدم استفاده از تبدیل سهام در سررسید مقرر.
5- فروش سهام دولت در پروژه های بزرگ ملی از جمله فازهای پارس جنوبی و 
میادین بزرگ نفتی و گازی در قالب صندوق پروژه و یا شرکت سهامی عام و تامین 

مالی جهت اتمام پروژه های نیمه تمام.
6- اعمال سیاست های تشویقی بیشــتر برای بخش خصوصی و برای پذیرش 
شــرکت ها در بورس و نیز تســریع فرایند این شــرکت ها توسط شرکت بورس و 

فرابورس.
7- آغاز معامات مجدد اوراق آتی ســکه طا و انتشار اوراق آتی کاایی در حوزه 

انرژی کشور با توجه به صادرات بنزین و گازوئیل.
8- تخصیص بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام دولت به صندوق تثبیت بازار 

برای مقابله با بحران های ناشی از سقوط قیمت ها در بازار سرمایه.
9- وضع کارمزد جدید بر معامات بازار سرمایه و اختصاص آن منابع به صندوق 

تثبیت بازار جهت حمایت از بازار سرمایه کشور در شرایط اضطراری.
1۰- اتخاذ تمهیدات مناسب با همکاری قوه قضائیه برای مقابله موثر با افرادی که 
در شبکه های مجازی اقدام به اعمال مجرمانه با هدف دستکاری قیمت نموده و از 
مردم نا آشنا به بازار سرمایه از طرق مختلف از جمله اغواگری و ارائه سیگنال، منافع 

غیرقانونی برای خود ایجاد می نمایند.
ازم به ذکر اســت بخشی از حضور و استقبال مردم در بازار سرمایه ناشی از تورم 
پنهان در اقتصاد کشــور است و مردم شریف ایران به خاطر حفظ ارزش پول ملی 
اقدام به خرید دارایی و پوشــش تورم لجام گسیخته کرده اند به نظر می رسد دولت 
و مشخصاً بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بایستی تمهیدات ویژه ای را برای 
کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی کشــور به کار ببندد. این در حالی است 
که بانک مرکزی اولویت خود را به کنترل نرخ ارز اختصاص داده و از اجرای ســایر 
سیاست های پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم که ماموریت ذاتی این بانک می باشد، 
فاصله گرفته است.بدیهی است در صورت عدم تمهیدات به موقع و مناسب در جذب 
نقدینگی و افزایش بی رویه قیمت سهام که با معیارهای علمی و ارزشگذاری ذاتی 
فاصله ای معنادار پیدا می کند ممکن است موجب بحران های اقتصادی و اجتماعی 
جدی در کشور شده و نظام مقدس جمهوری اسامی را با مخاطرات تازه ای روبرو 
سازد و انتظار می رود بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پولی و نیز شورای عالی 
بورس و همچنین ســازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه بر 
اساس تکالیف قانونی خود تمهیدات ازم را برای حفظ و صیانت از سرمایه گذاران و 
همچنین رشد منطقی شاخص بورس به کار بسته و حضور مردم در بازار سرمایه را به 
یک فرصت تازه در اقتصاد ایران برای رهایی از سفته بازی های کاذب و تامین مالی 

با تقدیم احترامپروژه های مهم اقتصادی تبدیل کنند.«
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی

خبر

 آنچه بدخواهان از تنش در بازار ارز ، تاطم در نظام 
بانکی ، و کمبود کااهای اساسی دنبال می کردند، 
نه تنها حاصل نشده، بلکه وضعیت ایران امروزه و 
درحین عبور از بحران کرونا از بسیاری از کشورها 

مطمئن تر و آرام تر است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پســت 
اینســتاگرامی خودنوشت:تاشــهای بانک مرکزی و 
کمک های دولت بــه همراه تاش بانکهــا در بهبود 
وضعیت ترازنامه های خود، شــرایط پولی و ارزی کشور 
را در وضعیت مناســب تری نسبت به دوسال پیش قرار 

داده است.شــرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود 
شــرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از راه 
عرضه سهام بنگاهها و اموال مازاد و مهمتراز همه،انتشار 
هدفمند ومدیریت شده اوراق بدهی،که هر دو ضد تورمی 
هســتند،فراهم کرده اســت. باید اذعان کرد که اقتصاد 

کشــورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین کننده 
ای را می گذراند.

 اطمینان دارم این شــرایط سخت قابل مدیریت است.
منکر برخی ناکارآمدی ها نیســتم،ولی با این همه،نباید 
در بــرآورد موفقیت ارکان اقتصادی کشــور در مقابله با 

فشــارهای حداکثری، دچار اشتباه شویمآنچه بدخواهان 
از تنــش در بازار ارز ، تاطــم در نظام بانکی ، و کمبود 
کااهای اساسی دنبال می کردند، نه تنها حاصل نشده، 
بلکه وضعیت ایران امروزه و درحین عبور از بحران کرونا از 

بسیاری از کشورها مطمئن تر و آرام تر است.

شرایطپولیوارزیمتعادلاست
رئیسکلبانکمرکزی:

 محمود دیدگر- الزام بخشــودگی جرائم بانکی، سرکوب 
مالی با ســرکوب نرخ بهره واقعی از سوی دولت، مطالبات 
معوق، تســهیات تکلیفی و هزینه کارمزد در حوزه خدمات 
پرداخت الکترونیک از جمله هزینه هایی هستند که منجر به 

زیانده شدن سیستم شده است.
از سوی دیگر ســپرده محور بودن سیستم بانکی، هزینه ی پرداخت سود 
سپرده ها را نیز به میان آورده است. سود سپرده ای که سود تسهیات بانکی 
را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت و تســهیات ارزان قیمت در گرو کاهش 
ســود سپرده ها قرار گرفته است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش 
هزینه های صنایع و بنگاه ها طی دو سال اخیر با نوسانات ارزی ؛ تسهیات 

ارزان قیمت راهگشای تنگنای اعتباری صنعت به شمار می آید.
بحران های غیرقابل پیش بینی

از سوی دیگر شیوع ویروس کووید 19 تسهیات بانکی را برای بنگاه های 
در معرض تعطیلی به یک ناجی تبدیل کرده است تا بتوان صنایع را سرپا نگه 
داشته، از بیکاری به عنوان یکی از اصلی ترین مشکات اقتصادی جلوگیری 
کند و حتی محرک تولید و رشد اقتصادی شود. در شرایط کنونی و پاندومی 
کرونا اعطای تسهیات به صنایعی که به عنوان تسهیل گر بحران مطرح 
هستند از جمله صنایع پزشکی، دارویی و تجهیزات ضدعفونی کننده می تواند 
تولید این صنایع را افزایش داده و اقتصاد را در دل بحران به ســمت رشــد 

هدایت کند.
راه های کاهش هزینه ها

بنابراین نظام بانکی به عنوان اصلی ترین سیستم تأمین مالی کشور باید با 
کاهش هزینه های خود درآمد ناشی از بهره تسهیات را کاهش دهد و یکی 
از راه های کاهش هزینه نیز کاهش ســود سپرده های بانکی است. کاهش 
سود سپرده های بانکی فارغ از کاهش هزینه های مستقیم بانک ها و کاهش 
نرخ تسهیات؛ با آزادسازی نقدینگی می تواند به رشد سرمایه گذاری و تولید 
منجر شده و با کاهش هزینه های صنعت بهای تمام شده کاا و خدمات را 
نیز کاهش دهد. البته عدم ثبات اقتصــادی در ایران ماحظاتی را پیرامون 
تغییر نرخ سود برای جلوگیری از آسیب های اقتصادی مطرح می کند. از آنجا 
که کاهش سود مهاجرت سپرده های بانکی از بلندمدت به کوتاه مدت را به 
همراه خواهد داشــت باید هدایت نقدینگی صورت گرفته و منابع آزاد شده 
سبب سرمایه گذاری مولد و رشد تولید شود و وارد کانال های سفته بازی نشود. 
در حقیقت از آنجا که سود سپرده های بانکی وابسته به متغیرهای متعددی 
چون نرخ تورم، نرخ اعطای منابع به بانک ها از سوی بانک مرکزی، نرخ ارز 
و همچنین شرایط حاکم بر اقتصاد است. باید تغییر آن متناسب با متغیرها و 
همچنین عواملی چون ریسک ایجاد بازار غیر متشکل پولی و سفته بازی در 
بازارهای موازی صورت گیرد تا منابع آزاد مالی منجر به التهاب بازارهای ارز، 

طا، سرمایه، حباب قیمتی و... در این بازارها نشود.

افزایش 2۶.۷ درصدی سپرده های بانکی
این گــزارش در ادامــه می افزاید: آمارهــای بانک مرکــزی از افزایش 
26.7 درصدی مانده سپرده ها و 23.5 درصدی مانده تسهیات بانکی در پایان 
دی ماه 98 نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد گزارش بانک مرکزی 
از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیات ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری در پایان دی ماه سال 1398 حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها 
بالغ بر 25163.4 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
53۰2.6 هزار میلیارد ریال )26.7 درصد( و نسبت به پایان سال قبل معادل 

449۰ هزار میلیارد ریال )21.7 درصد( افزایش نشان می دهد.

بیشترین مبلغ سپرده ها
در همین حال بیشــترین مبلغ ســپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
13448.7 هــزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه 
و بویراحمــد معادل 67.9 هزار میلیارد ریال اســت. مانده کل تســهیات 
بالغ بر 17738.8 هزار میلیارد ریال اســت که نســبت به مقطع مشابه سال 
قبل 337۰.6 هزار میلیارد ریال )23.5 درصد( و نســبت به پایان سال قبل 
2648.6 هزار میلیارد ریال )17.6 درصد( افزایش داشته است. بیشترین مبلغ 
تســهیات مربوط به اســتان تهران با مانده 11316.5 هزار میلیارد ریال و 
کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 64.7 هزار میلیارد 

ریال است.
نسبت تسهیات به سپرده ها

شایان ذکر است نسبت تســهیات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 
78.6 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به 
ترتیب 2 و 2.7 واحد درصد کاهش نشان می دهد. نسبت مذکور در استان تهران 
93 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 1۰7.3 درصد است. بانک مرکزی 
توضیح داده است که یکی از علل مهم باا بودن رقم تسهیات و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسه های تولیدی 
سایر استان ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها توسط شعب 

بانک ها و موسسه های اعتباری استان تهران انجام می شود.

مصائب نامام فشار سود بانکی به اقتصاد ملی

 دارایی های دولت یک مقطعی در قالب مزایده واگذار شــد و حواشی زیادی به 
همراه داشت. 

وزیر اقتصاد اعام کرد : در روش واگذاری دارایی های دولت تجدید نظر اساسی صورت گرفته 
است و واگذاری ها تا جایی که امکان دارد از طریق بورس انجام خواهد شد چرا که بورس یک 

محیط شفاف، شیشه ای و کاما رقابتی است.
دژپسند گفت: برای واگذاری ها روش های فراگیر مثل صندوق های قابل معامله ETF طراحی و 
به مرحله اجرا در آمد. پذیره نویسی صندوق های قابل معامله واسطه گری مالی یکمکه چندی پیش در 
کشور آغاز شد از جمله این موارد است.وی ادامه داد: حسن انجام این روش این است که تمامی آحاد 
جامعه می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند. این نوع واگذاری عین مردمی کردن اقتصاد است که در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی هم مورد توجه جدی قرار گرفته است.وی افزود: اقدام دولت در عرضه 
واحد های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آثار پولی و مالی منفی ندارد و موجب مردمی کردن اقتصاد، 
توزیع ثروت و کوچک سازی دولت می شود.دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به آزاد سازی سهام 
عدالت اشاره کرد و گفت: آزاد سازی سهام عدالت در شرایط حاضر از دو جنبه دارای اهمیت است یکی از 
این نظر که در شرایط بحران ناشی از کرونا آزاد سازی این سهام می تواند گشایشی در کار مردم محسوب 
شود و از سوی دیگر این موضوع می تواند تعمیق و رونق هر چه بیشتر بازار سرمایه را به همراه داشته 
باشد که با آزادسازی سهام عدالت حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه افزوده شده است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: جدا از این آزاد سازی سهام عدالت باعث شده عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند. 
اگرسهام عدالت معامله پذیرش شود آن وقت همگان خواهند دید بازار سرمایه چقدر عمق پیدا خواهد کرد.

انتقال و آزادسازی سهام عدالت فوت شدگان تا چند ماه دیگر آغاز می شود.
حسن عائی معاون سازمان خصوصی سازی گفت: پس از اتمام طرح آزادسازی سهام عدالت، وراث 
می توانند ظرف یک یا دو ماه آینده با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و از طریق شرکت سپرده گذاری 
فرآیند انتقال سهام فوت شدگان به وراث را انجام دهند.وی افزود: در یک ماه آینده که فرآیند تعیین تکلیف 
سهامداران در سامانه سهام عدالت انجام می شود، وراث فوت شدگان سهام عدالت به این سامانه مراجعه 
نکنند و بعد از اینکه اسامی سهامداران عدالت به شرکت سپرده گذاری ارسال شد، ورثه می توانند باگواهی 
فوت و وکالت، کارهای قانونی انتقال سهام را انجام دهند، اما فعا که مرحله ثبت در سامانه است، ورثه 
سهامداران عدالت نیازی نیست اقدامی انجام دهند. براساس گفته های مقامات سازمان خصوصی سازی 
کسانی که برگه سهام عدالت خود را گم کرده اند نگران نباشند، زیرا ماک سهامدار بودن در سهام عدالت، 
سامانه samanese.ir است و اگر فردی در این سامانه پرونده دارد و سهام او مشخص است، حتی اگر 
برگه های آن را نداشته باشد، جز مشموان محسوب می شود.همچنین درباره ابهام برخی از سهامداران که 
چرا مبلغ روی برگه های سهام عدالت آن ها با مبلغ درج شده در سامانه متفاوت است، علیرضا صالح رئیس 
سازمان خصوصی سازی گفته: فقط به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با 5۰ درصد تخفیف 
سهام یک میلیون تومانی داده شد و مابقی سهامداران باید 5۰ درصد دیگر سهام را طی سال های اخیر 
خریداری می کردند، بنابراین کسانی که هیچ گونه پولی برای خرید سهام عدالت نداده اند سهام کمتری 
دارند.براساس این گزارش پیش از آغاز روند آزادسازی سهام عدالت اگر مشمولی فوت شده بود، ورثه 
می توانستند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و انجام انحصار وراثت، نسبت به دریافت سود سهام 

عدالت متوفی اقدام کنند، اما این کار از روز شنبه 13 اردیبهشت متوقف شده است.

سهامعدالتفوتشدگانآزادمیشودبورس،اتاقشیشهایاقتصاداست
حجم فعالیت های اقتصادی روســیه از زمان شیوع کرونا یک سوم کاهش یافته 

است.
به گزارشمسکوتایمز، دولت روسیه اعام کرد به دنبال شیوع کرونا و اعمال قرنطینه سراسری، میزان 
فعالیت های اقتصادی در این کشور در مقایسه با زمان قبل از بحران کرونا یک سوم کاهش یافته 
است. دولت روسیه همزمان با رونمایی از برنامه سه مرحله ای خود برای بازگشایی اقتصاد اعام کرد 

که برنامه گسترده ای برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی در این کشور دارد.
ئادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در یک برنامه تلویزیونی گفته است که این کشور با کاهش 
33 درصدی حجم فعالیت های اقتصادی مواجه شده است اما این قابلیت وجود دارد که سطح تولیدات 

خیلی سریع به سطوح قبلی باز گردد.
آنوتان سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه گفته است استفاده از منابع 157 میلیارد داری صندوق توسعه 
روسیه برای تقفویت رشد اقتصادی در دستور کار است اما دولت قصد ندارد با استفاده شتاب زده، این 

منابع را هدر دهد.
روسیه اکنون بااترین میزان شمار مبتایان روزانه به کرونا در جهان را دارد و کارشناسان هشدار 
داده اند با تداوم این وضعیت، روسیه به یکی از پنج کانون اصلی مرگبار کرونا در جهان تبدیل شود. 
موسسه " اکسفورد اکونومیکس" در گزارشی هشدار داده است که به ازای هر هفته قرنطینه سراسری 
بیشتر از محدودیت کنونی اعمال شده، رشد اقتصادی روسیه یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد.یک 
مقام آگاه در وزارت دارایی روسیه گفته است احتماا دولت با کاهش 25 درصدی درآمدهای مالیاتی 

خود مواجه خواهد شد.  

ویرانشدناقتصادروسیهباکرونا

در  آمریکا  اقتصادی  انداز  چشــم 
از دهه  بدتریــن وضعیت خــود 

۱۹30 قرار دارد.
به گزارش ســی ان ان، تمامــی داده ها 
بیانگر آن هســتند که بزرگ ترین اقتصاد 
آمریکا با بزرگ تریــن چالش خود از زمان 
جنگ جهانی دوم مواجه شده است. بیش از 
73 هزار آمریکایی تاکنون جان خود را بر اثر 
ابتا به کرونا از دست داده اند و وضعیت بازار 

کار نیز به طرز کم سابقه ای وخیم است؛ تا جایی که شمار بیکاران موقتی 
به 3۰ میلیون نفر رسیده است که بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مدرن 
اقتصاد آمریکا قلمداد می شود.اکنون که دونالد ترامپ خود را آماده رقابت با 
جو بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری امسال می کند، اقتصاد به نقطه 
ضعف وی تبدیل شده است و میزان مقبولیت بایدن که در دوره ریاست 
جمهوری اوباما به وی کمک کرد تا اقتصاد را از بحران 2۰۰9 عبور دهد 
افزایش یافته است.ترامپ که از مخالفان قرنطینه سراسری محسوب می 

شود، از آغاز بازگشایی تدریجی اقتصاد آمریکا 
خبر داده است اما بعید به نظر می رسد که تا 
زمان انتخابات چیزی زیادی تغییر کند. منابع 
معتبری نظیر صندوق بین المللی پول از رشد 
احتمالی منفی 6 درصدی اقتصاد آمریکا در 
سال جاری خبر داده اند و این در حالی است 
که دفتر کنترل بودجه کنگره نیز اعام کرده 
است سطح بدهی آمریکا تال پایان امسال 
به میزان بی سابقه ای افزایش خواهد یافت.

دولت و بانک مرکزی آمریکا تاکنون جمعه حدود 4.5 تریلیون دار برای 
حمایت از اقتصاد این کشور در برابر پیامدهای کرونا هزینه کرده اند که 
این رقم حتی برای اقتصاد آمریکا هم رقم سنگینی است )حدود یک پنجم 
کل اندازه اقصاد آمریکا(.با این حال ترامپ اخیرا در پیامی توئیتری نوسته 
است: من یک اقتصاد فوق العاده را برای آمریکا بنا کردم و باز هم آن را 
برپا خواهم کرد. خیلی زود مجددا یک اقتصاد فوق العاده خواهیم بود؛ خیلی 

زودتر از آنچه خیلی ها فکرش را بکنند، خیلی زودتر!

تازه ترین ارزیابی ها نشان می دهد 
که دار در مقایسه با سایر رقبایش 
مسیر روشــن تری را در پیش رو 

دارد.
به گزارش رویترز، از زمان آغاز بحران کرونا 
بازار ارز نیز نظیر بازارهای بورسی دچار نوسانات 
زیادی شــده اســت؛ با این حال نظرسنجی 
صورت گرفته توســط رویترز نشان می دهد 
که کارشناسان شــانس دار را برای صعود، 

بیشــتر از سایر رقبا می دانند. جهان امسال احتماا با رکوردی بی سابقه از 
زمان بحران سال 2۰۰9 مواجه خواهد شد و همین مساله میل معامله گران 
به ســرمایه گذاری بر روی دارایی های پرریسک تر را کاهش می دهد.با 
رنگ باختن تدریجی امیدها به بهبودی سریع اقتصاد اکنون به نظر می رسد 
دار به بخت اصلی برنده بازار ارز تبدیل شده است.جین فولی، استراتژیست 
ارزی در روبو بانک گفت: شــاید سرعت شیوع بیماری کندتر از قبل شده 
باشــد اما ما تا چندین ماه آینده شــاهد تداوم اثرگذاری کرونا بر داده های 

اقتصادی خواهیم بود. از دید سرمایه گذاران، 
ریسک سرمایه گذاری روی دار پایین تر از 
بسیاری از ارزهای دیگر است.از 34 کارشناس 
ارزی شــرکت کننده در نظرسنجی رویترز، 
24 کارشناس گفته اند دست کم تا پایان سه 
ماهه دوم امسال سلطه دار بر معامات بازار 
ارز حفظ خواهد شد و تنها یک نفر معتقد بوده 
است دار روزهای بدی را در پیش دارد.با این 
حال بسیاری از کارشناسان در بلندمدت کمتر 
به دار خوش بین هســتند و انتظار می رود اسکناس سبز بخشی از صعود 
خود در ســه ماهه دوم سال را تا پایان سال از دست بدهد. انتظار می رود تا 
پایان سال یورو بتواند زیان 3.5 درصدی امسال خود در برابر دار را جبران 
کند و ین نیز احتماا دو درصد تا آن موقع در برابر دار دســت به پیشروی 
خواهد زد.لی هاردمان، کارشناس ارزی در بانک میتسوبیشی گفت: باید به این 
نکته توجه کنید که در پنج سال اخیر بخش بزرگی از محبوبیت دار به خاطر 
عملکرد قوی اقتصاد آمریکا بوده است اما امسال احتماا چنین خبری نیست. 

کرونا اقتصاد آمریکا را نابود کرد وضعیت دار در بازارهای جهانی

رمز پویا جرایم اینترنتی و مجازی را به صفر نرساند، اما منجر به 
کاهش ۷۵ درصدی اتفاقات ناشی از این جرایم شد.

رییس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا درباره فرآیند و چگونگی 
دسترسی به جرایم مجازی گفت: هر چیزی بومی نباشد،  تسلط پلیس رویآن 
کم می شــود و این موضوع شامل علل مختلفی از قبیل فقدان بسترهای 
ازم،  چابک نبودن سیستم قضایی و به روز نبودن قوانین می شودکه نیاز به 
بازنگری مجدد دارد و تا زمانی که این قوانین بازنگری نشود،  طبیعی است 

که پلیس هم چابکی ازم را در مواردی از این دستنداشته باشد.کیانی در این 
رابطه که تا چه اندازه هک شدن در کشور با توجه به ایجاد رمز پویا کاهش 
یافته است؟  گفت: با آمدن رمز پویا قرار نبودبرداشت ها از حساب مردم به 
صفر برسد،  اما شاید بیش از 75 درصد این اتفاقات کاهش یافته است.وی 
که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد،  افزود: امیدواریم اشتباهات فردی 

نیز با توجه به باا رفتن سواد رسانه ای کاربران به تدریج کاهش پیدا کند.
رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری فتا در رابطه سلب مسئولیت سایت های 
واسط خرید و فروش آناین گفت:  وقتی مسئولیتی بپذیریم باید  پاسخگو 
باشیم،  اما متأسفانه در سایت های تبلیغی و فضای مجازی برای پاسخگویی،  

قانونی وجود ندارد.

اساس و پایه رشد، حرکت و توسعه کشور، تولید است و بانک 
رفاه افتخار می کند که در خدمت فعاان اقتصادی، تولیدی و 

قشر زحمت کش کارگر است.
للـــه گانی مدیر عامل این بانک از شرکت لوله و ماشین سازی چهار دانگه 
بازدید و در جلسه ای با مسئوان این شرکت گفت: بانک رفاه کارگران خدمت 
به قشر زحمت کش کارگر، بازنشستگان و فعاان اقتصادی را جزو افتخارات 

خود می داند و همواره آمادگی ازم برای گسترش تعامات با پیشگامان حوزه 
تولید کشور را دارد.للـــه گانی افزود: ارتباط نزدیک با حوزه تولید و آشنایی با 
مدیران فعال و خوشنام این حوزه از الزامات کسب اطاع از فعالیت های این 
عرصه برای بهره برداری در تصمیم گیری های بانک است.مدیر عامل بانک 

ضمن قدردانی از مدیران و کارگران این شرکت تصریح کرد: با وجود مشکات 
داخلی و تحریم های ظالمانه ای که علیه کشور ما در جریان است، شرکت لوله 
و ماشین سازی ایران بسیار خوب و موفق عمل کرده است که نشان از مدیریت 

عالی و تاش و همت جمعی این شرکت دارد.

کاهش75درصدیبرداشت
غیرمجازازحساببارمزپویا

مایت بانک رفاه از رونق تولید
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زنگنه :
 وزارت نفت بیش از ۱۵ میلیون دار 
برای خرید واگن به مترو پرداخت کرد

وزارت نفت به منظور خرید واگن با هدف 
افزایش فاصله گذاری اجتماعی در زمینه 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا بیش از 
۱۵ میلیون دار به شــرکت مترو تهران 

پرداخت کرد.
به گزارش وزارت نفــت، وزارت نفت به منظور 
خریــد واگن با هــدف افزایــش فاصله گذاری 
اجتماعی در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا 

بیش از 15 میلیون دار به شرکت مترو تهران پرداخت کرد.
در همین زمینه بیژن زنگنه، وزیر نفت در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: وزارت 
نفت )شرکت ملی نفت ایران( با استفاده از ظرفیت های قانونی صرفه جویی مصرف 
سوخت و در اجرای مصوبه شورای اقتصاد، بیش از 15 میلیون دار برای خرید واگن 

برای افزایش فاصله گذاری اجتماعی به شرکت مترو پرداخت کرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر:
قطعی برق بر اثر زلزله در کشور نداشتیم

مدیرکل دفتر نظارت بــر توزیع توانیر 
گفت: هیچ گونه خاموشی به دلیل زمین 
لرزه گزارش نشده است و شرایط برق 

کشور پایدار است. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، 
صادقــی، مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر با 
حضور در مرکز دیســپچینگ برق کشور گفت: 
اکیپ های عملیاتی برق شرکت های توزیع برق 

تهران بزرگ، استان تهران، البرز، مازندران و غرب مازندران در پی وقوع زمین لرزه 
در حالت آماده باش در آمدند.وی تاکید کرد: هیچ گونه خاموشی به دلیل زمین لرزه 

گزارش نشده است و شرایط برق کشور پایدار است.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق استان خوزستان:
 ۸۸ درصد مخازن سدهای خوزستان آبگیری

 شده است
مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان 
آب و برق استان خوزستان گفت: تاکنون 
۸۸ درصد مخازن سدهای استان آبگیری 
شده و پیش بینی می شــود این میزان تا 

شروع دوره کشت به ۹0 درصد برسد.
داریوش بهارلویی ، با بیان اینکه سیاســت گذاری 
و احجام برنامه ریزی شــده برای ســال آبی جاری 
خوزستان در نیمه اردیبهشت ماه امسال محقق شده 

است، بیان کرد: امسال با توجه به آنکه سیاست کاهش ریسک حداکثری سیاب در دستور 
کار بوده اســت ضمن تأمین نیاز آبی کشت های پاییز و زمستان که کشت اصلی و غالب 
کشاورزان خوزستانی است، اکثر سدها حجم تعیین شده و برنامه ریزی شده برای ماه های 

گرم را کسب کرده اند.
وی افزود: در سال آبی جاری شرایط متفاوتی در حوضه های آبریز استان برقرار بوده است 
به گونه ای که در حوضه های زهره، مارون و جره بیش از 3۰ درصد کاهش منابع ورودی 

رخ داده است و در نتیجه حجم کامل سدهای این حوضه ها پر نخواهد شد.
بهار لویی ادامه داد: در حوضه کارون شدت کاهش منابع کمتر از حوضه های نامبرده بوده 
است و 18 درصد نوسان منفی تجربه شد که این میزان اجازه نخواهد داد ظرفیت حداکثری 
ســدهای زنجیره کارون محقق شــود و در حوضه دز و کرخه شرایط نرمال بوده است و 

ترازهای مطلوب بهره برداری تا پایان دوره آبگیری در دسترس خواهد بود.
وی اظهار کرد: بیش از 2۰ میلیارد مترمکعب آب از ابتدای سال آبی تا نیمه اردیبهشت وارد 
مخازن سدها و رودخانه های خوزستان شد که سهم سدها از این میزان حدود 18.8 میلیارد 

مترمکعب بوده است.
بهارلویی اضافه کرد: تاکنون 88 درصد مخازن ســدهای استان آبگیری شده و تا شروع 
دوره کشــت این رقم به بیش از 9۰ درصد خواهد رسید که هدف نهایی برنامه ریزی های 
سال جاری است. وی بیان داشت: سال گذشته شرایط آبی بسیار استثنا بوده است و نسبت 
به امسال و شرایط مشابه 18 میلیارد مکعب آب بیشتر در دسترس بود به این معنا که دو برابر 

ورودی های امسال سدها, آب وارد مخازن شده بود.
بهارلویی تصریح کرد: طبیعی اســت که نمی توان در سال جاری مانند سال قبل آب را 
مصرف کرد چرا که منابع کاهش داشته است؛ برای درک شرایط به طور مثال در حوضه های 
دز و کرخه امسال در مجموع 1۰ میلیارد مترمکعب آب وارد مخازن شد که در سال گذشته 
این رقم 23 میلیارد مترمکعب بوده است؛ لذا باید متناسب با ظرفیت ها و شرایط امسال نسبت 

به مصرف و کشت های تابستانه اقدام کرد.
وی در پایان گفت: اگرچه حداکثر انعطاف پذیری و ریســک ازم در برنامه های ماه های 
گرم سال در نظر گرفته شده است اما با توجه به شرایط خاص امسال و اینکه منابع کاهش 
چشــمگیر داشته است کشاورزان استان و تمامی بهره برداران باید این نکته را مدنظر قرار 

دهند و از قبل هوشمند و متناسب با شرایط جدید، نوع کشت و وسعت آن را انتخاب کنند.

مهر گزارش می دهد
 بند ۱۶ آیین نامه اجرایی پتروپاایشگاه

 زیر ذره بین
بر اســاس اطاعات به دست آمده برخی دست اندرکاران درباره بند 
۱۶ آیین نامه اجرایی پتروپاایشگاه ها توضیح و شفافیت بیشتری نیاز 

دارند.
به گزارش مهر، تحریم خرید نفت خام ایران از یک سو و جنگ قیمت نفت و سقوط آزاد 
ارزش آن از سویی دیگر، موجب شد تا صنعت پاایشی و فرآورده های آن بیش از پیش محل 
بحث کارشناسان قرار گیرد. هرچند شیخ الوزرا عقیده راسخی به توسعه و سیاست گذاری در 
زمینه صنایع پاایشی در کارنامه خود ندارد، اما سال گذشته به همت نهادهای پژوهشی طرح 
پتروپاایشگاه ها و جزئیات آن مورد موافقت بهارستانی ها قرار گرفت و برای اجرا به وزارت 
نفت اباغ شد. این وزارتخانه نیز آستین باا زد و پس از بررسی جزئیات این طرح، موافقت 
خود را با اجرای آن اعام کرد. به دنبال تصویب این طرح، وزارت نفت طی جلســاتی در 
روزهای پایانی سال گذشته به تشریح جزئیات آن و نحوه ارائه درخواست متقاضیان پرداخت. 
طی این جلسات آخرین روز اردیبهشت سال 99 به عنوان زمان ارائه مطالعات امکان سنجی 

متقاضیان اعام کرد.
طبــق اطاعات به دســت آمده برخــی از متقاضیان، مطالعات امکان ســنجی طرح 
پتروپاایشگاه های خود را به وزارت نفت ارسال کردند و این وزارت خانه نیز 6۰ روز کاری 
مهلت دارد تا این طرح ها را بررسی و تعدادی از بهترین ها را انتخاب کرده و مجوز ارائه دهد.

در این میان نکات ریزی درباره جزئیات طرح پتروپاایشگاه ها وجود دارد که محل بحث 
است. بر اساس اطاعات به دست آمده برخی درباره بند 16 آئین نامه اجرایی پتروپاایشگاه ها 
توضیح و شفافیت بیشتری نیاز دارند. به گفته منتقدین از آنجایی که قرار است تنفس خوراک 
نفتی پتروپاایشگاه ها از محل سهم صندوق توسعه ملی باشد و از طرفی 3۰ درصد درآمد 
نفتی کشور متعلق به صندوق توسعه است و از آنجایی که رقم صادراتی نفت و درآمد آن 
به دلیل شــرایط تحریمی رقم ثابتی نیست، ازم است که معاونت امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران جدول حدودی را در این زمینه تدوین و در اختیار صندوق توسعه ملی قرار 
دهد تا هیأت امنای این صندوق بتوانند بر اساس آن تصمیم گیری های ازم درباره طرح 

پتروپاایشگاه ها را انجام دهند.
چرا که خوراک تخصیص داده شده به پتروپاایشگاه ها در حکم نفت صادراتی است و نرخ 

و میزان آن باید بر همین اساس برآورد شود.
وام ارزی، بازپرداخت ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشــنگ فاحتیان، مدیر برنامه ریزی وزارت نفت پیش از 
این درباره طرح پتروپاایشگاه ها گفته بود: زمانی که این پاایشگاه ها یا پتروپاایشگاه ها 
محصواتشان را بفروشند ارزش سرمایه گذاری خود را به کسانی که کمکشان کرده اند باز 
می گردانند البته این خوراک نسیه از سهم صندوق توسعه است و قواعد بازپرداخت آن همانند 

سایر قواعد تسهیات و وام های ارزی است.
به گفته این مقام مسئول، بر اساس قوانین کسانی که در مناطق متعارف یعنی توسعه یافته 
اقدام به احداث پاایشگاه یا پتروپاایشگاه می کنند سرمایه دریافتی را باید پس از 8 سال 
برگردانند و اگر در مناطق محروم اقدام به احداث کنند می توانند 1۰ تا 12 ساله بازپرداخت 
کنند. این در حالی است که نرخ بهره پروژه های نفتی صندوق توسعه 6 درصد است در حالی 
که نرخ بهره سایر پروژه های صنعتی 3 درصد است. وام دریافتی از صندوق توسعه، ارزی 

است و باید ارزی نیز پرداخت شود.

اخبار کوتاه 

یکی از برنامه های حمایتی دولت در دوران کرونا 
افزایش مهلت پرداخت قبوض آب و برق بوده 
بدین شکل که طبق اعام وزیر نیرو، تا پایان 
اردیبهشت ماه مشترکان مهلت پرداخت قبوض 
خود را دارند اما در این میان بعضا دیده شده که 
برای برخی از مشــترکان اخطاریه قطع صادر 

شده است.
در اواخر اســفند ماه  شــرکت آب و فاضاب کشور به 
شــرکت های زیرمجموعه اباغ کرد که با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و به تبع آن شــرایط ویژه کشور و به منظور 
مســاعدت و همکاری با مردم مقرر شد تا تمهیدات برای 
متقاضیان و مشترکین فراهم شود و بر اساس آن تمهیدات 
و الزامــات، عدم حضور مراجعین در کلیه امور و ادارات آبفا 
فراهم شــده و تمامی خدمات 23 گانه شرکت های آب و 

فاضاب از طریق سامانه های غیرحضوری انجام شود.
از ســوی دیگر تســلیم و توزیع قبــض آب در مناطق 
و شــهرهایی که بســتر آن فراهم شده اســت حذف و 
صورت حساب های مربوطه از طریق پیامک به مشترکین 
اطاع رســانی و امکان وصول کلیه پرداخت های مردم از 
طریق درگاه های بانکی و سایر سامانه ها مهیا شود. عاوه بر 
این با توجه به شرایط خاص اقتصادی و رکود احتمالی کسب 
و کار تعدادی از مشترکین، شرکت های آبفا تعامل ازم در 
دریافت اقساط انشعاب برای کلیه متقاضیان و قبوض آب بها 
برای مشترکین غیرخانگی دارای مبالغ باا را، لغایت پایان 

اردیبهشت ماه سال 99 مهیا کنند.
با این حال بعضا برای برخی مشترکان اخطاریه قطع آب 
صادر می شود که محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت 

آب وفاضاب استان تهران درباره چرایی این مساله به ایسنا 
گفت: برای مراعات حال مشترکان دولت تصمیم گرفت که 
در پرداخت قبوض آب همکاری ازم را داشــته باشد اما با 

این وجود از مشترکان درخواست کردیم که اگر توانایی دارند 
نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای اردیبهشت ماه نباید اخطاریه قطع 

آب صادر شــود، اظهار کرد: طبق روال گذشته قبض آب 
صادر می شود اما نباید اخطاریه قطع آب صادر شود و اگر 
موردی وجود دارد، مشترکان می توانند این مساله را به سامانه 
122 اطاع دهند و این موضوع نیز  قطعا پیگیری خواهد 

شد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضاب استان تهران با بیان اینکه 
مهلت پرداخت تا پایان اردیبهشت ماه برای مشترکان تمدید 
شده است، تاکید کرد: برای افرادی که قدرت پرداخت دارند 
قبض صادر می شود اما آب هیچکدام از مشترکان تا تاریخ 

در نظر گرفته شده قطع نخواهد شد.
 اواخر اردیبهشت؛ سقف مهلت برای پرداخت 

بهای آب و برق
بــه تازگی نیز رضا اردکانیان - وزیــر نیرو - اعام کرد: 
شرایط کرونایی باعث شــد که صنعت آب و برق در حد 
تحمل خود که وقفه ای هم در خدمت رســانی پیش نیاید، 
دریافت بهای آب و برق را با مهلت پرداخت مواجه کند، اما 
مردم می پذیرند که سقف این تحمل اواخر اردیبهشت است 
و انتظار داریــم در حالی که همکاران من این روزها حتی 
در پرداخت کامل حقوق و مزایای خود و پرسنل ها مشکل 
جدی دارند، با گرم شــدن و تجدید وضعیت دما و افزایش 
مصرف آب و برق بویژه در مناطق گرمســیری اســتمرار 
خدمت رسانی در صورتی که مصرف کنندگان وظیفه خود 
را در این ارتباط به نحو شایسته ای انجام ندهند با مشکات 

جدی مواجه خواهند شد.

تا پایان اردیبهشت

صدور اخطاریه قطع آب غیرقانونی است

مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو 
ضمن قدردانی از پرداخت های حمایتی 
وزارت نفت، گفت: نگهداشت و توسعه 
ناوگان مترو به منظور فراهم سازی امکان 
فاصله گذاری اجتماعی از جمله اهداف ما 

است.
به گزارش وزارت نفت، فرنوش نوبخت با اشاره 
به تخصیص معــادل ریالی بیش از 15 میلیون 

دار اعتباری که از ســوی شــرکت ملی نفت ایران به مترو تهران پرداخت شده است، ادامه داد: در 
مسیر اجرایی شدن قراردادهای طرح توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهری )ذیل ماده 12 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر(، بخشی از این مبلغ را اواخر پارسال دریافت کردیم و بخش دیگری نیز به تازگی 

تخصیص یافته است.
وی با اشاره به ضرورت حفظ فاصله گذاری اجتماعی در مترو به منظور مقابله حداکثری با شیوع کرونا 
در ناوگان حمل ونقل عمومی، افزود: با وجود کاهش مسافران مترو به یک سوم در شرایط فعلی و حتی 
یک چهارم در ایام نوروز، اما مترو تهران تغییری در سرفاصله حرکت قطارها ایجاد نکرد و حتی سرفاصله 
حرکــت قطارها در خط 2 مترو به 3 دقیقه کاهش یافت تا امکان حفظ فاصله گذاری اجتماعی برای 
شهروندان فراهم باشد. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه افزود: روزانه 14۰ قطار آماده 
حرکت می شــوند و بالغ بر 5۰ هزار کیلومتر پایش انجام می شود که حفظ وضع موجود تردد قطارها، 
اورهال واگن ها، تأمین قطعات یدکی و انجام همه عملیات مورد نیاز در این زمینه، فرایند ســخت و 

هزینه بری است و پرداخت یارانه صرفه جویی سوخت در این زمینه به مترو تهران کمک کرده است.
وی به برنامه های آینده مترو تهران برای توســعه ناوگان نیز اشــاره کرد و گفت: برنامه ریزی های 
گسترده ای به این منظور انجام شده است و امیدواریم نتیجه آن را ظرف یک تا دو سال آینده شاهد 
باشیم.بر اساس این گزارش، بیژن زنگنه، وزیر نفت روز چهارشنبه )17 اردیبهشت ماه( در حساب کاربری 
توئیتر خود نوشت: »وزارت نفت )شرکت ملی نفت ایران( با استفاده از ظرفیت های قانونی صرفه جویی 
مصرف ســوخت و در اجرای مصوبه شورای اقتصاد، بیش از 15 میلیون دار برای خرید واگن برای 

افزایش فاصله گذاری اجتماعی به شرکت مترو پرداخت کرد«.
نوبخت با بیان اینکه اختصاص چنین مبلغی در شرایط حاضر کار ساده ای نیست، گفت: باید از شخص 
وزیر نفت که همواره نگاه مثبت و تعامل گرایانه ای دارند قدردانی کرد؛ همچنین شهردار تهران و شرکت 

بهینه سازی مصرف سوخت در برقراری این همکاری سازنده نقشی بسزا داشته اند.
در مسیر اجرایی شدن قراردادهای طرح توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهری، نخستین مرحله یارانه 
صرفه جویی سوخت مربوط به سه ماه دوم سال 98 )ذیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر( 
به میزان 2۰.8 میلیارد تومان، اوایل اسفندماه سال 98 به مترو تهران و چهار کانشهر شیراز، اصفهان، 
مشهد و تبریز پرداخت شد که در این میان، سهم مترو تهران حدود 13 میلیارد تومان بود. مرحله دوم 
پرداخت به مترو تهران نیز به مبلغ 143 میلیارد تومان به تازگی عملیاتی شد و به این ترتیب تا کنون با 

حمایت وزارت نفت، بیش از 15۰ میلیارد تومان اعتبار به مترو تهران اختصاص یافته است.

عراق در توافق جدید کاهش تولید اوپک پاس با مشکل روبروست.
پایبندی عراق به توافق کاهش تولید اوپک پاس مورد تردید اســت زیرا با وجود آغاز رسمی 
اجرای این پیمان از روز جمعه، مذاکرات این کشور با غولهای نفتی خارجی درباره کاهش تولید 

میادینی که تحت اداره آنها قرار دارد، همچنان ادامه دارد.
منابع بازرگانی و صنعتی آگاه به رویترز اظهار کردند که عراق به مشتریان بزرگش درباره میزان 
صادرات نفت این کشور اطاعی نداده است زیرا مذاکرات این کشور با شرکتهای نفتی بین المللی 

با توانایی عراق برای تشکیل دولت جدید پیچیده شده است.
تحت توافق جدید اوپک پاس، عراق باید تولیدش را که طبق گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک، 
تا مارس ســال 2۰2۰ به 4.585 میلیون بشــکه در روز رسید، حدود یک میلیون بشکه در روز 

کاهش دهد.
سخنگوی شرکت دولتی نفت بصره به رویترز اظهار کرده که عراق هنوز درباره تقسیم کاهش 
تولید بین میادین نفتی بزرگی که اکثر آنها تحت اداره شرکتهایی شامل اکسون موبیل، بریتیش 
پترولیوم، انی و لوک اویل قرار دارد به توافق نرســیده است. مذاکرات با این شرکت درباره نحوه 
محدود کردن تولید که به نفع همه طرفین باشد و منابع دوجانبه را حفظ کند، ادامه دارد و امید می 
رود که به زودی توافقی حاصل شود. اما یک منبع آگاه عراقی به رویترز گفت: شرکتهای نفتی 
بین المللی حاضر نیستند تولیدشان را کاهش دهند و مشکات عراق برای تشکیل دولت جدید، 
مذاکرات با این شرکتها را پیچیده تر کرده است. به همین دلیل است که عراق به خریداران نفت 

بزرگ خود درباره برنامه صادراتش اطاعی نداده است.
سایر تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه و عضو اوپک شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی 

و کویت به مشتریانشان اعام کرده اند که صادراتشان را کاهش خواهند داد.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، عراق در دورهای قبلی کاهش تولید اوپک پاس در عمل به 
سهمیه کاهش تولید، بدترین عملکرد را داشت و تعجبی ندارد که این بار هم همچنان با مشکاتی 
روبروست. نیجریه که پس از عراق از نظر نقض پیمان در رتبه دوم قرار دارد در تاش است تا 
مشخص کند چه مدت و به چه میزان باید تولیدش را کاهش دهد و چند روز پیش از آغاز توافق 

اوپک پاس، همچنان سرگرم مذاکره با غولهای نفتی بود.

قدردانیمتروتهران
ازحمایتهایوزارتنفت

عراقازکاهشتولیداوپکپاس
عقبافتاد

نماینده شــرکت ملی نفت ایران در 
عرضه های  جزئیــات  انرژی  بورس 
بهارانه شرکت ملی نفت ایران را در 

بورس انرژی اعام کرد.
به گزارش وزارت نفت، امیرحســین تبیانیان، 
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی 
درباره نتیجه عرضه های اخیر گفت: نخســتین 
عرضه میعانات گازی پارس جنوبی در سال نو، 

طی اردیبهشت ماه امسال به مقدار 2۰۰ هزار بشکه انجام شد که مجموع 2۰۰ هزار بشکه با قیمت منفی 
12 دار نسبت به نفت خام دوبی معامله شد.

وی درباره عرضه نفت کوره نیز توضیح داد: نفت کوره شــرکت ملی نفت ایران برای نخســتین بار 
27 اسفندماه پارسال در بورس انرژی عرضه شد و امسال نیز تاکنون طی سه مرحله عرضه شده که در 
این میان، در جریان عرضه اخیر )16 اردیبهشت ماه(، 35 هزار تن نفت کوره 38۰ سانتی استوک به قیمت 

منفی 38 دار به ازای هر تن نسبت به نفت کوره 18۰ سانتی استوک خلیج فارس معامله شد.
تبیانیان با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران از ابتدای امسال تا کنون عرضه نفت گاز در بورس انرژی 
نداشته است، درباره نتیجه عرضه های پیشین نفت گاز گفت: نفت گاز 2 بار طی دی ماه پارسال در بورس 
انرژی عرضه شد که هر دو عرضه با معامله همراه بود و در مجموع 593 هزار بشکه نفت گاز به فروش 

رفت؛ عرضه های امسال نیز به محض تأمین موجودی ازسر گرفته می شود.
بر اســاس این گزارش، شــرکت ملی نفت ایران در ادامه روند عرضه نفت خام در بورس انرژی، روز 
چهارشنبه )17 اردیبهشت ماه( برای نخستین بار در سال نو نسبت به عرضه نفت خام سبک و نفت خام 
ســنگین در رینگ بین الملل بورس انرژی اقدام کرد؛ به نحوی که یک میلیون بشکه نفت خام سبک 
)قیمت پایه منفی 11 دار نسبت به برنت( و یک میلیون بشکه نفت خام سنگین )قیمت پایه منفی 

12.4 دار نسبت به برنت( عرضه شد که البته معامله ای در پی نداشته است.
تبیانیــان درباره علت تأخیر در عرضه نفت خام در ســال 99 عنوان کرد: این تأخیر به دلیل دریافت 
مجوزهای ازم برای عرضه در ســال 99 بود و عرضه نفت خام در بورس انرژی به طور مستمر ادامه 

می یابد.
براساس این گزارش، تاکنون از مجموع 22 مرحله عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در 
رینگ بین الملل بورس انرژی، سه مرحله عرضه در کل به میزان یک میلیون و 15 هزار بشکه نفت خام 
)سال 97( به معامله منتهی شده است؛ از مجموع 16 مرحله عرضه نفت خام سنگین، یک مرحله عرضه 
)اردیبهشت 98( با معامله 7۰ هزار بشکه نفت خام همراه بوده است؛ از مجموع 19 مرحله عرضه میعانات 
گازی پارس جنوبی، به جز 2۰۰ هزار بشکه ای که اردیبهشت امسال معامله شد، پیش تر )اسفند 97( یک 
محموله 2۰ هزار بشکه ای )تحویل زمینی( نیز معامله شده بوده است؛ هر 2 عرضه نفت گاز شرکت ملی 
نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی )دی 98( به معامله ختم شده و 593 هزار بشکه نفت گاز به 
فروش رفته و حاصل مجموع چهار مرحله عرضه نفت کوره شرکت ملی نفت ایران نیز انجام معامله در 

یک مرحله عرضه )اردیبهشت 99( به میزان 35 هزار تن نفت کوره بوده است.

جزئیاتعرضههایبهارانهشرکتملی
نفتایراندربورسانرژی

برخی منابع اعام کردند که میزان عرضه نفت خام روســیه 
برای اولین بار از سال 200۹ به زیر ۱0 میلیون بشکه در روز 

سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مســکو، برخی منابع آگاه اعام کردند که 
تولید نفت و میعانات گازی روسیه در پنج روز نخست ماه مه، به 9 میلیون و 
5۰۰ هزار بشکه در روز رسید، برای نخستین بار از اوت سال 2۰۰9 است که 

تولید این کشور به کمتر از 1۰ میلیون در روز می رسد.
در حالی که تازه ترین آمارها از تولید روزانه یک میلیون و 296 هزار تن نفت 
و میعانات گازی در روزهای نخست ماه مه حکایت دارد، این موضوع بیانگر 
تعهد روسیه به توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش موسوم به »اوپک پاس« است. با اینحال وزارت انرژی روسیه 

از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز جمعه )12 اردیبهشت ماه( با تأکید بر 
اینکه مسکو تعهد خود در توافق کاهش عرضه اوپک پاس را به طور کامل 
اجرا می کند، گفت: مجموع تولید روسیه در سال 2۰2۰ میادی با 15 درصد 
کاهش به 9.6 میلیون تا 1۰ میلیون بشــکه در روز می رسد، این نخستین 

کاهش تولید ساانه این کشور از سال 2۰۰8 به شمار می آید.
وزیران نفت و انرژی کشــورهای عضو و غیر عضو ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( در دهمین نشســت فوق العاده خود از طریق وبینار 
در 12 آوریل )24 فروردین ماه( متعهد شــدند تولید روزانه خود را از اول ماه 
مه )12 اردیبهشــت ماه( 9 میلیون و 7۰۰ هزار بشکه در ماه های مه و ژوئن 

کاهش دهند.

همچنین کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه 
Declaration of( در این نشست توافق   Cooperation( همکاری
کردند پس از پایان دو ماه، به مدت 6 ماه از یکم ژوئیه تا 31 دسامبر سال 
2۰2۰ روزانه 7 میلیون و 7۰۰ هزار بشکه کاهش عرضه داشته باشند و در 
بــازه زمانی یکم ژانویه 2۰21 تا 3۰ آوریل 2۰22 به مدت 16 ماه نیز روزانه 

5 میلیون و 8۰۰ هزار بشکه تولید خود را کاهش دهند
خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق 
به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال 2۰18 میادی و مبنای محاسبه تولید 

برای روسیه و عربستان روزانه 11 میلیون بشکه تعیین شده است.
کشــورهای ایران، لیبی و ونزوئا نیز بر اساس این توافق از کاهش تولید 

معاف هستند.

تولیدروزانهنفتروسیهبهکمتراز10میلیونبشکهرسید

پتروشیمی  شــرکت  مدیرعامل 
ایام گفــت: این مجتمــع نماد 
توسعه و آبادانی منطقه است و با 
راه اندازی فاز دوم مجتمع شــاهد 
شکوفایی اقتصاد، صنعت و صنایع 

پایین دستی در استان خواهیم بود.
به گزارش شرکت پتروشیمی ایام، حسن 
نجفی سمنانی در دیدار با شهردار و اعضای 
شورای اسامی شــهر چوار با تبریک فرا 
رســیدن ماه مبارک رمضان با بیان اینکه 

تهیه و تامین کااهای مورد نیاز و معامات ُخرد شرکت در استان ایام 
و بخش چوار، از اهداف و برنامه های پیش روی این مجتمع پتروشیمی 
است، اظهار کرد: بخش عظیمی از نیازمندی های این شرکت در استان 
ایام و بخش چوار تامین خواهد شد که همین امر گردش مالی مناسبی 

برای بخش بازار و اصناف این شهر در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: خدمات پتروشــیمی ایام به مردم استان و بخش چوار 

با افتتاح فــاز دوم این مجتمــع در قالب 
مسئولیت های اجتماعی گسترش و تسریع 

خواهد یافت.
مدیرعامل پتروشیمی ایام به نامگذاری 
ســال 99 به نام »جهش تولید« اشاره کرد 
و گفت: طی فروردین ماه با دریافت 38 تن 
خوراک در ســاعت، رکورد تازه ای در تولید 

پلی اتیلن سنگین در این مجتمع ثبت شد.
نجفی سمنانی افزود: پتروشیمی ایام نماد 
توسعه و آبادانی منطقه است و با راه اندازی 
فاز دوم مجتمع شاهد شکوفایی اقتصاد و صنعت و صنایع پایین دستی در 

استان خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایام این مجتمع را سنگر خدمت به مردم 
عنوان کرد و یادآور شد: دیروز در دوران دفاع مقدس مردم مقاوم و مرزدار 
این استان حماســه آفریدند و امروز فرزندان این دیار در سنگر تولید و 

خدمت افتخارآفرینی خواهند کرد.

غول نفتی آرامکوی ســعودی قیمت 
فروش همه گریدهای نفتی خود به 
مقصد همه مناطق جهــان را برای 

بارگیری در ماه ژوئن افزایش داد.
گرید نفت سبک "عرب ایت" عربستان 
سعودی به مقصد آســیا در ژوئن پنج دار و 
9 سنت در هر بشکه ارزان تر از شاخص قیمت 
عمان/دوبی فروخته خواهد شد که یک دار 
و 4۰ سنت در هر بشکه نسبت به قیمت ماه 

مه افزایش نشان می دهد.
سعودی ها در ماه مه قیمت عرب ایت را هفت دار و 3۰ سنت پایین تر از 

شاخص قیمت عمان/دوبی تعیین کرده بودند
طبق نظرسنجی رویترز، پاایشگاههای آسیایی انتظار افزایش قیمت فروش 
گریدهای نفتی عربستان سعودی را نداشتند و پیش بینی می کردند که این 

کشور دوباره قیمت فروش نفت خود را کاهش خواهد داد.
آرامکو ماه گذشته با وجود انعقاد پیمان کاهش تولید تاریخی اوپک پاس، 

برای دومین ماه متوالی تخفیفهای بیشتری را 
برای فروش نفت در ماه مه برای مشــتریان 

آسیایی خود اعام کرده بود.
عربستان سعودی دو ماه پیش در پی شکست 
مذاکرات پنجم مــارس اوپک پاس در وین 
و انحال پیمان قبلی این گروه و آغاز جنگ 
قیمت برای سهم بازار با روس ها، کاهش شدید 

قیمت فروش نفت را آغاز کرده بود.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، تحلیلگران 
چنین اقدامی را آغاز روند بهبود تقاضا برای نفت 
ارزیابی کردند. قیمت گذاری نفت عربستان روی تجارت بیش از 12 میلیون 
بشکه در روز نفت خاورمیانه تاثیر می گذارد زیرا تولیدکنندگان نفت این منطقه 
اغلب قیمت گذاری آرامکو را برای صادراتشان به مقصد آسیا دنبال می کنند. 
عمده نفت تولیدکننــدگان خاورمیانه تحت قراردادهای بلندمدت به فروش 
می رود و تعیین قیمت فروش رسمی به مشتریان اجازه می دهد بدانند برای 

محموله های آینده چقدر باید پول بپردازند.

راه اندازی فاز دوم پروشیمی ایام اقتصاد استان را شکوفا می کند عربستان قیمت فروش نفت را باا برد

قیمت نفــت در معامات روز جمعه بــازار جهانی با آغاز 
تسهیل محدودیتهای قرنطینه مقابله با شیوع ویروس کرونا 
از سوی کشورهای بیشتر که خوش بینی به بهبود تقاضا 

برای را تقویت کرد، افزایش یافت.
بهای معامات آتی نفت برنت با 47 ســنت ســنت معادل 1.5 درصد 
افزایش، به 29 دار و 33 سنت در هر بشکه رسید. معامات نفت برنت 

روز پنجشنبه با حدود یک درصد کاهش قیمت بسته شده بود.
بهای معامات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 48 سنت معادل 
1.5 درصد افزایش یافت و به 24 دار و ســه سنت در هر بشکه رسید. 

 شــاخص نفت آمریکا روز پنجشــنبه با حدود دو درصد کاهش بسته
 شده بود.

هر دو شاخص قیمت به سوی دومین رشد هفتگی متوالی پیش می روند 
اما چشم انداز استمرار اشباع عرضه و محدودیت مخازن نگهداری نفت در 

خشکی و دریا، رشد قیمتها را محدود نگه داشته است.
به گفته استفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت اکسی کورپ، حتی با 
وجود نشانه های اولیه از آغاز تثبیت تقاضا، رشد ذخایر نفت احتماا برای 
مدتی ادامه خواهد داشت و محدودیت ظرفیت مخازن نفت نگران تداوم 

پیدا می کند.

معامله گران با اشاره به آمار شرکت جن اسکیپ اعام کردند که ذخایر 
نفت در کاشینگ اوکاهاما که هاب تحویل معامات نفت آمریکا است، 
در هفته منتهی به پنجم مه حدود 4۰7 هزار بشــکه در روز افزایش پیدا 

کرده است. 
اداره اطاعات انرژی آمریکا روز چهارشــنبه در گزارش هفتگی خود 
اعام کرد که ذخایر نفت آمریکا هفته گذشــته برای پانزدهمین هفته 
متوالی افزایش داشته و به میزان 4.6 میلیون بشکه رشد کرده است اما 
این رقم کمتر از 7.8 میلیون بشکه رشد ذخایر نفت بود که تحلیلگران 
در نظرســنجی رویترز پیش بینی کرده بودنــد. ذخایر بنزین آمریکا در 

پی کاهش محدودیتهای قرنطینه برخی ایالتهای این کشور و افزایش تردد 
خودروها، کاهش داشت.

بر اساس گزارش رویترز، در این بین، استرالیا جدیدترین کشوری است 
که کاهش محدودیتهای قرنطینه و رفت و آمد را با کاهش روند ابتا به 
ویروس کرونا آغاز کرده اســت و دولت این کشور در چهار هفته آینده 
تســهیل محدودیتها را به تدریج افزایش می دهد. فرانسه، بخشهایی 
از آمریکا و ســایر کشــورها هم ســرگرم برنامه ریزی برای تسهیل 
 محدودیتهایی هستند که برای مقابله با گسترش بیماری کووید 19 اعمال 

شده اند.

قیمتنفتدرمسیرثبتدومینافزایشهفتگی
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نتایج نظرســنجی جدیــد وزارت ارتباطات از 
وضعیت سرعت اینترنت در ایام قرنطینه کرونا 
نشان می دهد که ۸۷ درصد کاربران از سرعت 

اینترنت خود ناراضی اند.
وزارت ارتباطات باردیگر با انتشار یک نظرسنجی در سایت 
خود، وضعیت رضایت کاربران از دریافت سرویس اینترنت 

را جویا شد.
این نظرســنجی از حدود 4 روز گذشــته در سایت وزارت 
ارتباطات منتشر شده و کاربران باید به این سوال که »آیا از 
افزایش سرعت اینترنت در ایام قرنطینه راضی هستند؟« با دو 

جواب بله و یا خیر پاسخ دهند.
نتایج به دست آمده از این نظرسنجی تاکنون نشان می دهد 
که 87.3 درصد کاربران با انتخاب گزینه »خیر« نارضایتی 
خود را از سرعت اینترنت اعام کرده اند و تنها 12.7 درصد 

کاربران نسبت به این سرویس ابراز رضایت داشته اند.
این نظرسنجی در حالی اعام می شود که اواخر فروردین 

ماه نیز وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ، 
اقدام به انتشار نظرسنجی درباره وضعیت اینترنت کرد که در 
آن نظرسنجی نیز 68درصد پاسخ دهندگان اعام کردند که 

درگیر افت سرعت اینترنت هستند.
نتایج این نظرســنجی ها از آن جهت دارای اهمیت است 
که موضوع افت کیفیت اینترنت از اسفندماه تاکنون و پس 
از شــیوع بحران کرونا و خانه نشینی کاربران، بارها مطرح 

شده است.
کاربران اینترنت به دفعات در شبکه های اجتماعی به وزیر 
ارتباطات و سایر مسئوان موضوع کندی سرعت اینترنت 
خانگی و اینترنت موبایل را اعام کرده اند و حتی وضعیت 
وخیم سرویس اینترنت خانگی، باعث برنامه ریزی برای تغییر 
تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشــور 

توسط اپراتورهای اینترنت شده است.
وزیر ارتباطات اما دلیل کندی سرعت اینترنت و افت کیفیت 
آن را مربوط به در اختیار نداشتن فرکانس رادیویی باند 7۰۰ و 

8۰۰ مگاهرتز عنوان می کند که هم اکنون در اختیار سازمان 
صدا و سیما قرار دارد.

اما بســیاری کارشناسان به سیاســت وزارت ارتباطات در 
خصوص توســعه اینترنت خانگی انتقاد دارند و معتقدند که 
وزارت ارتباطات به جای آنکــه برای در اختیار گرفتن باند 
فرکانسی 7۰۰ و 8۰۰ در جهت توسعه شبکه موبایل از صدا 
و سیما تاش کند، بهتر آن است که شبکه اینترنت خانگی 
را توسعه دهد تا مردم از شبکه باکیفیت و ارزان تر وای فای 

خانگی استفاده کنند.
نتیجه نظرسنجی فروردین ماه وزیر ارتباطات نیز شاهدی 
بر این ادعا اســت که کاربران تمایل بیشتری به استفاده از 
اینترنت خانگی با کیفیــت دارند و در صورتی که اینترنت 
خانگی در منزلشان دایر شود آن را به 4G ترجیح می دهند.

در همین حال 75 درصد کاربران، قیمت اینترنت خانگی 
و 25 درصد قیمت اینترنت موبایل را برای برقراری اتصال 

مناسب دانسته اند.

نتایج نظرسنجی وزارت ارتباطات؛

افزایش ظرفیت مایکروسافت تیمز به 2۵0 نفر۸۷ درصد کاربران از سرعت اینترنت ناراضی اند
بیانیه منتشر شده از سوی مایکروسافت نشان می دهد که این شرکت 
قصد دارد به زودی ظرفیت شرکت کنندگان در اپلیکیشن مایکروسافت 

تیمز را از ۱00 به 2۵0 نفر افزایش دهد. 
همزمان با شیوع گسترده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا و اعام وضعیت 
اضطراری و قرنطینه از سوی بسیاری از دولت کشورهای مختلف، بالغ بر نصف جمعیت 
جهان مجبور به خانه نشینی و دورکاری شدند که در این مدت زمان اپلیکیشن های پیام رسان 
 )Microsoft Teams( و سرویس های ویدئو کنفرانس همچون مایکروسافت تیمز

نقش بسزایی در انجام کار و فعالیت های شغلی و آموزشی کاربران ایفا کردند.
شرکت مایکروسافت که چند روز پیش با انتشار یک به روز رسانی و آپدیت جدید نظر و 
توجه خیلی عظیمی از کاربران این اپلیکیشن را به سمت و سوی خود جلب کرد، حاا به 
تازگی اعام کرده که قصد دارد حداکثر ظرفیت مجاز تعداد شرکت کنندگان در گروه های 
چت در مایکروسافت تیمز را از 1۰۰ به 25۰ نفر افزایش دهد تا بدین ترتیب تواند میزبان تعداد 
بیشتری از کاربران و شرکت کنندگان در این پلتفرم باشد. طبق اطاعیه جدید مایکروسافت 
انتظار می رود که این امکان جدید تا اواسط ماه جاری میادی یعنی مه 2۰2۰ به صورت 

عمومی و همگانی در دسترس تمام کاربران قرار گیرد.
طبق آمارهای منتشر شده در وب سایت Forbes India، حدود 75 میلیون کاربر در 
سراسر جهان به صورت روزانه از مایکروسافت تیمز به منظور انجام کار و فعالیت های شغلی 

و آموزشی خود استفاده می کنند.

 دور کاری کارمندان فیس بوک و گوگل 
تا پایان سال تمدید شد

فیس بوک و گوگل در بیانیه هایی اعام کردند که سیاست دورکاری از خانه 
را تا پایان سال ادامه می دهند.

فیس بوک و گوگل به کارمندانشان اجازه می دهند تا پایان سال جاری میادی به دورکاری 
از خانه ادامه دهند.این شرکت های بزرگ فناوری به دلیل شیوع ویروس کرونا دفاتر خود را 
تعطیل کردند و کارمندانشان از راه دور به فعالیت خود ادامه دادند. اما اکنون آنها برنامه های 
خود برای بازگشایی دفاترشــان در آینده نزدیک را منتشر کرده اند. این در حالی است که 

فیس بوک و گوگل فرصت های دورکاری بیشتری برای کارمندان نیز در نظر گرفته اند.
گوگل ابتدا اعام کرد سیاست دورکاری از خانه را تا اول ژوئن 2۰2۰ میادی ادامه می دهد. 
اما این شرکت اکنون سیاست دورکاری را گسترده تر می کند. فیس بوک نیز اعام کرده در 

6 جوای دفاتر خود را باز می کند.
ساندار پیچای مدیر ارشد اجرایی گوگل نیز اعام کرده کارمندانی که حضورشان در دفتر 
کار نیاز است، می توانند از ماه جوای به سرکار بازگردند چراکه اقدامات ایمنی بیشتری در 
محل کار اجرا می شود. اما به گفته پیچای بخش اعظم کارمندان که فعالیت هایشان از خانه 

قابل اجرا است، می توانند تا پایان سال به دورکاری از خانه ادامه دهند.
سخنگوی فیس بوک در این باره می گوید: فیس بوک گام بعدی برای بازگشت به کار را 
برداشته است. امروز اعام می کنیم هرکسی که قادر به انجام وظیفه خود از راه دور است، 
می تواند تا پایان ســال به دور کاری ادامه دهد. همانطور که می دانید شرایط دائماً در حال 
تغییر است زیرا کارمندان و خانواده هایشان باید تصمیم مهمی درباره بازگشت به کار بگیرند.

فیس بوک هنوز مشغول بررسی آن است که از کدام کارمندان بخواهد در محل کار حاضر 
شوند. این در حالی است که برخی از شرکت ها مشغول طراحی دوباره فضاهای ادارای هستند 

تا قوانین فاصله گذاری اجتماعی را لحاظ کنند.

در حوزه علوم و فناوری فضایی؛
 آمادگی پژوهشگاه فضایی برای همکاری مشترک 

با نیروی هوایی ارتش
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران برای همکاری های مشترک این پژوهشگاه 
با نیروی هوایی ارتش در حوزه علوم و فناوری فضایی، اعام آمادگی کرد.

حســین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در دیدار با امیر سرتیپ خلبان حبیبی، 
جانشــین فرمانده نیروی هوایی ارتش در محل این پژوهشگاه، گفت: رویکرد پژوهشگاه 
فضایی ایران، کاربردی کردن فناوری فضایی و قراردادن این فناوری ها در ســبد مصرف 
صنایع اســت. وی به تشریح فعالیت های پژوهشــگاه فضایی در حوزه طراحی و ساخت 
ماهواره های مخابراتی و سنجشی، خدمات فضاپایه، پیشران ها، توسعه فناوری های فضایی و 
ایجاد زیرساخت های آزمایشگاهی پرداخت و گفت: رویکرد ما این است که دانش و فناوری 
فضایی را کاربردی کنیم تا بخش های مختلف صنعتی کشور بتوانند از این فناوری ها استفاده 
کنند.صمیمی افزود: اکنون، برخی از محصوات این پژوهشگاه در مرحله تجاری سازی قرار 
دارد و بدین جهت با بخش های دولتی و خصوصی در مذاکره هستیم تا از این دستاوردها 
در داخل استفاده بهینه شود. رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اظهار آمادگی این پژوهشگاه 
در انجام تعامات و همکاری های مشترک با نیروی هوایی در حوزه علوم و فناوری فضایی، 
تصریح کرد: این همکاری باعث هم افزایی نیروها و امکانات شده و کارها با سرعت و کیفیت 

بهتری به انجام می رسد.
در این جلسه، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش نیز گفت: فعالیت هایی که در پژوهشگاه 
فضایی ایران و پژوهشکده های آن در عرصه فضایی صورت گرفته، برای پیشبرد فعالیت های 
فضایی کشــور ارزشمند و موثر است و این فرماندهی از این همکاری ها استقبال کرده و 
پیگیر انجام آن است.وی از دستاوردهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران و مرکز آزمون و 

یکپارچه سازی بازدید کرد.

 فناوری کریسپر
 برای ابتا به ویروس کرونا به کار آمد

تستی که با استفاده از فناوری کریسپر ابتا به ویروس کرونا را شناسایی 
می کند، از سازمان غذا و داروی آمریکا اجازه استفاده اضطراری دریافت 

کرد.
ســازمان غذا و دارو آمریکا مجوز اســتفاده اضطراری برای یک تست تشخیص ابتا 
به ویروس کرونا با کمک فناوری کریســپر را صادر کرد.این تست در شرکت »شرلوک 
بیوساینسز« ساخته شده است. کارشناسان امر معتقدند البته چنین تستی پتانسیل زیاد  و البته 
چالش های اخاقی  دارد. اگر این تست نشانی از ویروس بیابد، آنزیمCRISPRفعال و 

یک سیگنال قابل ردیابی ارسال می شود. 
این تست به وسیله بررسی نمونه سواب بینی یا اواژ برونکوآلوئوار انجام می شود. اواژ 

برونکوآلوئوار یا BAL  وسیله کمکی برای برونکوسکوپی فیبروپتیک است.
آزمایش مذکور برای استفاده در آزمایشگاه های مجازی طراحی شده که قابلیت بررسی 
تســت های پیچیده را دارند. هرچند این یک »تست سریع« به شمار می رود اما شرکت 

شرلوک اعام نکرده فرایند آزمایش چه مدت طول می کشد.
دیوید والت یکی از موسسان این شرکت می گوید: تست ابداعی ما می تواند کوچکترین 
تغییر در دی ان ای یا توالی آر ان ای یک مولکول را ردیابی کند. چنین دقتی در کنار قابلیت 
استفاده از آن برای چند صد نفر، سبب می شود این تست به تشخیص سریع بیماری کمک 
کند. شرکت شرلوک هم اکنون مشغول گسترش تولید این تست است و برنامه های خود 
برای توزیع آن را در هفته های آینده اعام می کند.این شرکت همچنین مشغول توسعه یک 

تست کوچک، مشابه تست بارداری خانگی برای ردیابی کووید19 است.

مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد 2 پروژه کان ملی شامل 
»شبکه ملی اطاعات« و » دولت الکترونیک« با الگوی پیوست 
فناوری بخش فناوری اطاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار 

گیرند.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی 
کــرد. این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطاعات اصلی 
ترین عامل و پیشران تحوات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر 
بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطاعات و ارتباطات 
به حســاب می آید، اعام کرد: »کااها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری 
اطاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع 

توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است.
برای تحقق این هدف عاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای 

جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطاعات باید نســبت به جهت دهی به 
تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف 

به تقاضای داخلی بهره برد.
بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و 
پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد 
می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی 
به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری 
این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای 

خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.
همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای 
تسهیات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود. «

در این گزارش آمده است: »عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط 
بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت 

دستیابی به رانت های تولید منتهی شود.
لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های 
ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های 
داخلی پیشنهاد می شود. در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در 

حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و 
خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات 
مخابرات در سیاســت های بخش فناوری اطاعات و ارتباطات کشور کمتر 

دیده می شود.
در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، 
پیشنهاد می شود دو کان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطاعات و 
دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد 

ارزیابی قرار گیرند.
با در نظر گرفتن اینکه »داده« اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطاعات 
و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های 
تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست 
فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش 

جهانی، ضروری است.«

ارزیابیپروژههایکان»شبکهملیاطاعات«و»دولتالکترونیک«

اخبار کوتاه 

مدیر مرکز رشد و فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
ایران گفت: اکنون روزانه بیــش از ۱0 هزار لیتر محلول 
ضدعفونی کننده توسط شرکت دانش بنیان پژوهشگاه 

پلیمر تولید می شود.
آقای مرتضی احسانی افزود: مراکز رشد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
ایران با وجود ویروس کرونا دست به کار شدند تا مواد ضدعفونی کننده و 

لباس های بیمارستانی را تولید کنند.
مدیر مرکز رشد و فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ادامه داد: 
پژوهشگران این پژوهشگاه روزانه بیش از 1۰ هزار لیتر محلول ضدعفونی 
کننــده تولید می کنند و تا کنون بیش از 1۰۰ هزار ماســک و بیش از 

3۰ هزار دست لباس بیمارستانی تولید و عرضه کرده اند.
مدیر مرکز رشــد و فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران افزود: 
پژوهشگران یکی از شــرکت های دانش بنیان این پژوهشگاه دستگاه 

اکسیژن ساز تولید و با قیمت مناسب به مراکز مورد نیاز ارسال می کند.
همچنین آقای محمد پوست فروش مدیر عامل شرکت دانش بنیان 
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گفت: از اوایل اسفند فعالیت ما برای 
تولید محصوات ضد عفونی کننده و ژل ضد عفونی کننده آغاز شد و 
برای نخســتین بار در کشور اقدام به تولید پک های حفاظت فردی که 
شــامل ماسک، دستکش های یکبار مصرف، پَد ضد عفونی کننده، ژل 
 ضد عفونی کننده و محلول آنتی باکتریال و کیسه های آنتی باکتریال

 کردیم.
محمد پوست فروش مدیر عامل شرکت دانش بنیان پژوهشگاه پلیمر 

و پتروشیمی ایران افزود: این پک های حفاظت فردی در میان نیازمندان 
توزیع شده است و همچنین به صورت برخط )آناین( به مراکز مورد نیاز 

و افراد نیازمند نیز ارسال می شود.
آقای ســیامک انصاری مدیر عامل شــرکت دانش بنیان پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشــیمی ایران گفت: لباس های بیمارستانی تولید شده در 
این پژوهشــگاه دارای خاصیت ضد تعریق است و برای کادر درمان که 
ساعت های طوانی این لباس ها را بر تن دارند مشکل و ناراحتی پوستی 

ایجاد نمی کند.
ســیامک انصاری مدیر عامل شرکت دانش بنیان پژوهشگاه پلیمر و 
پتروشیمی ایران افزود: همچنین این لباس ها قابل شستشو است و این 
شرکت دانش بنیان تاکنون 5 هزار ماسک تولید کرده و قابلیت تولید هزار 

لباس بیمارستانی ضد تعریق را دارد. 

 حمید طلیمی- رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به 
تشریح فعالیت های این صنف پرداخت.

رونق بازار محصوات دست دوم
محمدرضا فرجی در گفت و گو با برنامه »تهران من« رادیو تهران اعام 
کرد: با توجه به افزایش قیمت ها ، بازار خرید محصوات دست دوم آی تی در 
تهران رونق گرفت. وی اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد که در مقایسه 
با سال گذشته مراجعات مردم برای تعمیر و بروز رسانی تجهیزات خود شامل 

لپ تاپ و کامیوتر های خانگی افزایش داشته است.
وی یادآورشد: البته سال قبل نیز در مقطعی شاهد این اتفاق بودیم اما بازار 

کااهای دست دوم و تعمیرات طی ماه های گذشته داغ تر شد.
رشد تقاضا برای خرید

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در ادامه اظهارداشت: با توجه به شیوع 

ویروس کرونا و گسترش فعالیت های آناین در کشور از جمله روش جدید 
تحصیل دانشجویان و دانش آموزان، میزان تقاضا برای خرید کامپیوتر و لپ 

تاپ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3۰درصد رشد داشت.
آغاز مجدد ثبت سفارش کااها

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در ادامه از آغاز مجدد ثبت سفارش برخی 
محصوات اعضای این صنف خبر داد. وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل 
اشتباهی که بوجود آمده بود کار ثبت سفارش برخی محصوات اعضای این 

اتحادیه توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت متوقف شده بود.
به گفته وی مدتی قبل دو شــرکت داخلی اعام کردند کار تولید برخی 
محصوات وارداتی را آغاز کرده اند که این موضوع موجب بروز این اشتباه 
گردید. وی افزود: به همین دلیل وزارت صمت از واردات این چند قلم کاا 
جلوگیری کرد و برای مدتی کار ثبت ســفارش این کااها متوقف شد. این 

موضوع موجب کمبود این محصوات و افزایش تقاضا در بازار شد.
محمدرضا فرجی یادآورشد: خوشبختانه با پی گیری های صورت گرفته 
و همکاری و مســاعدت مناسب مسئوان وزارت صمت و سازمان صنعت 
، معدن و تجارت تهران این مشکل برطرف گردید و کار ثبت سفارش این 

محصوات از سر گرفته شد.
افزایش فقط ۵ تا ۱0 درصدی قیمت ها

محمدرضا فرجی در پایان با اشاره به افزایش 5 تا 1۰ درصدی قیمت ها در 
بازار گفت: پیش بینی می شود با توجه به شروع مجدد ثبت سفارش کااهایی 
که امکان تولید در کشور ندارند و  همچنین ورود و عرضه محصوات جدید 

کمبود برخی محصوات جبران و نرخ ها نیز به تعادل برسد.

تولید روزانه بیش از ۱۰ هزار لیر حلول ضدعفونی کننده  بازار حصوات  دست دوم »آی تی« داغ شد

امنیت مودم موضوع بســیار مهمی است و 
اگر آن را دست کم بگیرید، هکرها می توانند 
مودم را به آســانی هک کنند و به اطاعات 
دسترسی پیدا کنند. به همین دلیل ازم است 

هراز گاهی پسورد مودم را عوض کنید. 
علی اصغــر زارعی - کارشــناس ارشــد  مدیریت 
سیستم های اطاعاتی - با تاکید بر اهمیت امنیت مودم ها بیان کرد: اگر با دو وضعیت مواجه 
شدید، بهتر است پسورد مودم را عوض کنید. یک مورد افت غیرمعمول سرعت است، زیرا ممکن 
اســت دلیل آن این باشــد که در حال حاضر به جز شما هکرها هم دارند از اینترنتتان استفاده 
می کنند. مورد دیگر، مصرف غیرمعمول ترافیک مصرفی است. اگر مودمتان هک شده باشد 
ترافیک مصرفی اینترنت شما بیش از حد معمول مصرف می شود.وی ادامه داد: در این موارد اگر 
احتمال می دهید مودم وای فای هک شده باشد، حتما پسورد مودمتان را عوض کنید و یک پسورد 
قوی و مناسب انتخاب کنید. پسورد نباید کوتاه باشد و باید ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و 
اعداد و نشانه ها باشد، از گذاشتن پسوردهای ساده و معمولی هم خودداری کنید.کارشناس ارشد 
 مدیریت سیستم های اطاعاتی همچنین در توضیح روش تغییر پسورد مودم گفت: برای تغییر 
پسورد مودم، در مرحله اول باید وارد صفحه تنظیمات مودم شوید، برای این کار اول مرورگر کروم 

یا فایرفاکس را باز کنید. در قسمت آدرس، آی پی 192,168,1,1 را وارد کنید.

در سال جهش تولید توسعه ماشین آات 
پیشرفته صنعتی در بنگاه های اقتصادی را با 

کمک دانش بنیان ها دنبال می کنیم.
اسماعیل قادری فر در خصوص برنامه های تدوین 
شده برای شرکت های دانش بنیان در سال جهش 
تولید افزود:جهش تولید از طریق تزریق نوآوری به 
بنگاه های بزرگ محقق می شود، باید این باور به وجود بیاید که اقتصاد مقاومتی جز با اقتصاد 
دانش بنیان محقق نمی شود و از سوی دیگر جهش تولید جز با تزریق نوآوری به صنایع اتفاق 
نخواهد افتاد. وی ادامه داد:زمانی که ما بتوانیم از ظرفیت شرکت های دانش بنیان که بر پایه 
ایده های نوآورانه شکل گرفته اند حداکثر استفاده را کنیم؛ موفق خواهیم بود. رئیس ستاد توسعه 
فناوری های نوین معاونت علمی افزود: امروز از منطق نوآوری باز یاد می شود، این منطق به ما 
حکم می کند که ما روح نوآوری را از طریق شرکت های دانش بنیان در بنگاه های اقتصادی و 
صنایع بدمیم. وی گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاش کرده است با استفاده 
از ظرفیت بیش از 5 هزار شرکت های دانش بنیان و 6 هزار کسب و کار های نوپا پیوند دانش 

بنیان ها را با بنگاه های اقتصادی دنبال کند.
قادری فر افزود:در این راستا ما توسعه ماشین آات صنعتی پیشرفته را در بنگاه ها از طریق 

شرکت های دانش بنیان در سال جهش تولید دنبال می کنیم.

شرکت "اپل" پتنت جدیدی را برای یک 
لپ تاپ تاشو به ثبت رساند که لوای آن 

می تواند مانند ورقه های کاغذ خم شود. 
در پتنت این لپ تاپ تاشو آمده که می تواند از یک 
تکه ماده تشکیل شود. لوا لپ تاپ هم مسطح بوده 
و بر خاف طراحی خشن همه لپ تاپ ها می تواند به 
آرامی خم شود. این طراحی جدید با قرارگیری ایه های قابل خم شدن و نازک امکان پذیر 

می شود.
هر کدام از این ایه ها می توانند اتصاات بین اجزاء موجود در دو طرف لپ تاپ را برقرار کنند.

 به طور ویژه، این طراحی به ایه های لوای تاشو لپ تاپ اجازه می دهد به نحوی متراکم 
شوند که ارتباط مکانیکی میان صفحه نمایش، کیبورد و پد ردیابی باقی بماند. 

در بخشی از توضیح این پتنت آمده که برای توسعه یک نمایشگر منعطف که می تواند با 
ساختار خمیدنی لپ تاپ همپوشانی داشته باشد، می توان از فناوری ایه ای استفاده کرد.

اخیرا شرکت اپل تعدادی پتنت راجع به فناوری های خم  شدنی و تاشو ثبت کرده است. گرچه 
که این شرکت هنوز دستگاهی را با استفاده از این فناوری منتشر نکرده است.

اپل حق اختراع دیگری را هم برای یک آیفون تاشــو ثبت کرد که دارای صفحه نمایش 
تاشو است.

تعویض رمز مودم برای جلوگیری از هک شدن دانش بنیان ها و توسعه ماشین آات صنعتیپتنت  جدید اپل برای یک لپ تاپ تاشورشد 20 درصدی بازار ساعتهای هوشمند 

آمارها حاکی از آن است که بازارهای جهانی 
فروش ساعتهای هوشــمند در سه ماه 
نخست سال جاری میادی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با 20 درصد رشد مواجه 

شده است. 
کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی 
استراتژی آنالیتیکس آمار و گزارش های جدیدی تهیه و منتشر کرده اند که نشان می دهد بازار 
فروش ساعتهای هوشمند در جهان در نخستین فصل سال 2۰2۰ میادی با رشد 2۰ درصدی 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته روبه رو شده اســت.طبق این گزارش که در وبسایت 
gsmarena نیز آمده است، اپل موفق شده است که 7.6 میلیون دستگاه ساعت هوشمند 

اپل واچ را در این بازه زمانی روانه بازارهای جهانی و با اختصاص 55 درصد از سهم بازار این 
گجت هوشمند نخستین جایگاه برتر برند ساعتهای هوشمند در جهان را از آن خود کند.بعد از 
آن نیز سامسونگ با فروش 1.9 میلیون دستگاه و گارمین با فروش 1.1 میلیون دستگاه به ترتیب 
در رتبه های دوم و سوم برترین برندهای ساعت های هوشمند جای گرفته اند. این در حالی 
است که سهم سامسونگ از بازار ساعت های هوشمند تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا 
در کره جنوبی در سه ماهه منتهی به مارس سال جاری میادی از 14.9 درصد به 13.9 درصد 

کاهش یافته است. 

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطاعات ایران، با انتشار 
توئیتی در صفحه خود، آمار توئیت های منتشر شده فروردین 

ماه را براساس محتوای موضوعی بیان کرد.
امروزه فضای مجازی یکی از اصل های مهم زندگی بشر را تشکیل می دهد 
که اخیرا به دلیل شیوع کرونا و مجازی شدن جلسات کاری و آموزشی، بیش 

از پیش مورد توجه و استفاده کاربران قرار گرفته است.
شبکه های اجتماعی چون توئیتر و اینستاگرام نیز بستری گسترده برای تبادل 
نظر و اطاعات فراهم کرده و بیش از هر زمان دیگری مخاطبان و کاربران را 
از کشورهای مختلف به خود جذب می کنند. مردم کشور ما نیز تا حدود زیادی 
در این شبکه ها حضور فعال داشته و متناسب با اتفاقات و مناسبت ها، مطالب و 

داده های مختلفی را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، با انتشــار توئیتی در 
صفحه خود، آمار توئیت های منتشر شده توسط کاربران کشور در فروردین 

ماه را بر اساس محتوا، منتشر کرده است که در ادامه آن را مشاهده می کنید:
"تحلیل  توئیتر فارسی در فروردین نشان می دهد، روزمره نویس ها همچنان 

در حال رشد هستند و محتوای 66درصد توییت ها را شکل می دهند.
سهم توییت های سیاسی 22درصد و اجتماعی 8درصد است.

ادبیات و هنر حدود 1درصد سهم دارند.
توییت سیاسی 3درصد نسبت به ماه پیش کاهش داشته و  #روزمره نویسی 

2درصد افزایش."

وزیــر ارتباطات گفت: پس از رخداد زلزله در دماوند، ترافیک 
شبکه صوتی در این شهر ۱۴ برابر و در شهر تهران ۹ برابر 

شد.
محمدجواد آذری جهرمی در ایو اینســتاگرام در خصوص وضعیت شبکه 

ارتباطی پس از زلزله تهران توضیح داد.

وی گفت: در لحظات ابتدایی رخداد زلزله در شــهر دماوند ترافیک شبکه 
صوتی کشور حدود 14 برابر رشــد داشت . در شهر تهران رشد 9 برابری را 
شاهد بودیم. برای دقایقی شبکه به حالت اشباع رسید و برقراری تماس های 

صوتی بسیار مشکل بود.
وزیر ارتباطات افزود: همزمان ترافیک شبکه اینترنت کاهش پیدا کرد. به دلیل 
آنکه مردم استفاده از اینترنت را کنار گذاشته و تماس صوتی برقرار کردند. وی 
خاطرنشــان کرد: با اطاع رسانی صورت گرفته، یک مدیریت ترافیک بین 
شــبکه صوت و دیتا برقرار شد. جهرمی با تشکر از مردم برای همکاری در 
آن دقایق و اســتفاده از پیام رسان ها برای احوالپرسی و مطلع شدن از حال 
عزیزانشان، گفت: دقایقی بعد از زلزله، با دستورالعمل هایی که اپراتورها داشتند، 
ظرفیت های خطوط ارتباطی را باا بردند و در حال حاضر هیچ مشکلی نه 
درشبکه اینترنت و نه در شبکه صوتی کشور و چه در شهر دماوند و تهران وجود 
ندارد. وزیر ارتباطات گفت: با توجه به اینکه ستاد مدیریت بحران اعام احتمال 
وقوع پس لرزه ها را داده، همه اپراتورها در حال آمادگی هستند. ما نیز وضعیت 

شبکه را در لحظه پایش می کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطاعات مطرح کرد؛ پس از وقوع زلزله؛

آمار حتوای توئیت های منتشر شده در فروردین ماه ترافیک ماس های صوتی در هران ۹ برابر شد

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
از حمایت از ایده های فناورانه شــرکت های دانش بنیان و 

استارت آپی در حوزه حمل و نقل هوشمند خبر داد.

مهدی محمدی با اشــاره به برنامه های ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی در حوزه حمل و نقل هوشــمند 
گفت: این بحث توســط این ستاد و با همکاری ستاد حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی انجام می شود، به نحوی که موضوع حمایت از توسعه دهندگان 
اپلیکیشــن ها و ایده های فناورانه در حوزه حمل و نقل هوشمند توسط ستاد 
توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشــمند سازی مورد حمایت قرار 
می گیرند.وی گفت: تجهیزات الکترونیکی که قابلیت نصب روی خودروها را 

داشته باشند، از سوی ستاد حمل و نقل پیشرفته حمایت خواهند شد و برای 
نصب این تجهیزات با خودروسازان وارد مذاکره می شویم.محمدی تصریح 
کرد: این حمایت از طریق اعام فراخوان به فعاان دانش بنیان و استارت آپی 
که دارای ایده های فناورانه در حوزه حمل و نقل هوشمند هستند، آغاز شده 
است.وی افزود: این برنامه بر اساس دو محور ساخت تجهیزات الکترونیکی، 
نرم افزارهای کاربردی و راه حل ها و ایده های نرم افزاری پیگیری می شــود 
به نحوی که تجهیزات الکترونیکی و سیســتم های دیجیتال که به خودرو 

متصل شوند، از سوی ستاد حمل و نقل پیشرفته و با همکاری خودروسازان 
کشور در جهت بازارسازی حمایت می شوند.محمدی تصریح کرد: در حوزه 
اپلیکیشــن ها و ایده های نرم افزاری نیز راه حل هایی که مربوط به اینترنت 
هوشمند و فناورهای هوشمندسازی است مورد حمایت قرار می گیرند.دبیر ستاد 
توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی تأکید کرد: این حمایت 
مبتنی بر تسهیات مالی برای توسعه اپلیکیشن های اینترنت اشیا و بازارسازی 

فرآیندهای مربوط به حمل و نقل هوشمند خواهد بود.

ایدههایفناورانهحملونقل
هوشمندحمایتمیشوند
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 مصرف برق در اصناف البرز متعادل سازی 
می شود

شرکت توزیع برق استان البرز و اتاق اصناف 
این اســتان برای کاهش مصرف برق در 
فصول مختلف سال به ویژه فصل تابستان ، 
تفاهم نامه همکاری و متعادل سازی مصرف 

امضا کردند.
بنا بر گزارش شرکت توزیع برق استان البرز ، طبق 
این تفاهم نامه تمام اصناف اســتان ملزم به استفاده 
از امــپ های کم مصرف در مــکان های تجاری 

وخدماتی می شوند.   اجرای برنامه آموزشی- توجیهی و هماهنگ نمودن اتحادیه های 
مختلف صنفی پر مصرف برای اجرای موثر طرح  مانند اتحادیه های سوپر مارکت داران، 
فرآورده های گوشتی، قصابان ، قنادان، خواربار فروشان، لبنیات و ...، اطاع رسانی از طریق 
رسانه ها و سایر روش های متداول در خصوص الزام رعایت الگوی مصرف برق واحدهای 
تجاری، همکاری و ایجاد تسهیات ازم برای جایگزینی امپ های رشته ای، هالوژن، 
فلورســنت و کم مصرف با امپ های SMD، LED در بخش تابلوهای تبلیغاتی و 
ویترین ها و داخل مجتمع های تجاری و مغازه ها، طبق رویه های شرکت توزیع نیروی 

برق استان البرز از مفاد این تفاهم نامه است .
 مدت این تفاهم نامه از تاریخ مبادله آن به مدت یکسال) 12 ماه ( در نظر گرفته شده که در 
صورت تمایل طرفین قابل تمدید خواهد بود. استان البرز بیش از 11۰ هزار واحد صنفی دارد.

شمار مشترکان شرکت توزیع برق استان البرز یک میلیون و 3۰۰ هزار مشترک است.

رئیس پلیس راهور استان البرز:
 چراغ های راهنمایی و رانندگی در کرج 

هوشمند می شوند
کرج - رئیس پلیس راهور اســتان البرز از هوشــمند سازی چراغ های 

راهنمایی و رانندگی تقاطع های کان شهر کرج خبر داد.
ســرهنگ غامعلی شرق با بیان اینکه نســل جدید چراغ های راهنمایی و رانندگی در 
کان شهر کرج به کارگیری شده اســت، اظهار کرد: به زودی تمام چراغ های راهنمایی 

رانندگی در کرج هوشمند خواهند شد.
وی افزود: سیستم کنترل ترافیک هوشمند یک راهکار جدید برای کنترل ترافیک است 
که در شهرهای بزرگ و مدرن جهان در حال انجام است و مسئوان استانی برای صرفه 
جویی در وقت شهروندان در تاش هستند تا این سیستم را در کان شهر کرج اجرایی کنند.

رئیس پلیس راهور اســتان البرز گفت: از فواید چراغ های راهنمایی هوشمند می توان به 
کاهش ملموس ترافیک و صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی در شــهر، اولویت بندی 
وسایل نقلیه عمومی نسبت به خودروهای شخصی، جلوگیری از تصادف در شهر و کاهش 

تخلفات رانندگی اشاره کرد.
سرهنگ شرق با اشاره به این که چراغ های راهنمایی هوشمند دارای رنگ الکترواستاتیک 
و مقاوم در مقابل گرما و سرما و نوراست، گفت: پایه چراغ های مذکور دارای طراحی مدرن 
شهری منطبق با سیستم کنترل هوشمند هستند. وی گفت: درحال حاضر تقاطع هفت تیر 
و تقاطع مصباح هوشمند شده و در آینده نزدیک تقاطع های شرافت، گلزار، پونه، میدان امام 

حسین )ع( و گلشهر نیز دارای چراغ راهنمایی هوشمند خواهند شد.

 ۱0 مرکز نگهداری حیات وحش در البرز
 فعالیت دارند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز 
گفت: در این اســتان ۱0 مرکز نگهداری 
موقت گونه هــای مختلف حیات وحش با 

مجوز این اداره فعالیت دارند.
فردین حکیمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنــا افزود: اکنون نیز یک مرکــز تیمار و بازپروری 
حیات وحش در شهرستان ساوجباغ  فعال است که 
گونه های آسیب دیده را درمان و پس از بهبودی  در 

محیط طبیعی خود رهاسازی می کند.وی اظهار داشت: این مرکز تیمار توسط یکی از حامیان 
حیوانات و تشکل زیست محیطی از سال گذشته در شهرستان  ساوجباغ راه اندازی شده 
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز به فعالیت مراکز نگهداری حیات وحش نیز اشاره کرد 
و گفت: این مراکز گونه های مختلف حیات وحش را که قادر به زندگی در زیستگاه های 
طبیعی خود نیستند را نگهداری می کنند.حکیمی ادامه داد: این مراکز به صورت مستمر 
توسط کارشناسان حیات وحش پایش می شوند ضمن اینکه مراکز نگهداری بایستی طبق 
ضوابط اعام شده از سوی حفاظت محیط زیست عمل کنند و اجازه ندارند که حتی یک 

گونه را بدون دریافت مجوز از محیط زیست نگهداری کنند.
وی اضافه کرد: همچنین هر گونه نقل وانتقال حیات وحش به این مجموعه ها بایستی 
با مجوز محیط زیست باشد و بایستی طبق ضوابط و دستورالعمل هایی که محیط زیست 

به آن ها اباغ کرده عمل کنند و با هرگونه تخلف طبق قانون با آن ها برخورد خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست یادآور شد که هر شخصی که دوستدار حیوانات و حیات 
وحش باشند نمی توانند اقدام به نگهداری حیات وحش کنند بلکه بایستی ضمن اینکه با 
مجوز محیط زیست باشد فقط می توانند گونه هایی را نگهداری کنند که قادر به زیست در 
محیط طبیعی خود نباشند. درحیات وحش استان البرز 41 گونه پستاندار، 286 گونه پرنده 

)عاوه بر پرنده های مهاجر(، 21 گونه خرنده، 2 گونه دوزیست و 8 گونه ماهی وجود دارد.

 آزادسازی ۷۴0 هزار مترمربع اراضی دولتی 
در البرز

کرج - معاون اماک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی استان البرز از 
آزادســازی ۷۴0 هزار مترمربع اراضی دولتی در استان طی سال گذشته 

خبر داد.
حمید صفری در خصوص اقداماتی که سال گذشته به منظور رفع تصرف اراضی دولتی 
و اعاده آن به حالت سابق انجام شده است، اظهار کرد: در این راستا میزان قابل توجهی از 

اراضی دولتی استان البرز از چنگال سودجویان خارج و به بیت المال بازگردانده شد.
وی در ادامه افزود: در قالب اقدامات انجام شده در سال گذشته که توسط راه و شهرسازی 
اســتان البرز انجام شــده نزدیک به 74۰ هزار مترمربع از اراضی ملی تصرف شده توسط 
متعرضان خلع ید و آزادسازی شد. معاون اماک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان 

البرز عنوان کرد: ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده بیش از 974 میلیارد تومان است.
صفری گفت: تعداد اراضی رفع تصرف و آزادسازی شده نیز در مجموع بالغ بر 59 قطعه 
بوده است. وی بیان کرد: اشخاصی حقیقی یا حقوقی در این اراضی به انجام موارد مختلفی 
از جمله احداث بنا، دیوار کشی، نهال کاری، گچ ریزی و پی کنی اقدام کرده بودند که پس 
از گزارش های واصله در این خصوص، برای رفع تصرف اراضی مربوطه اقدامات ازم انجام 
شد. معاون اماک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز تاکید کرد: با همکاری 
کارشناســان و عوامل یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان البرز نسبت به رفع 

تصرف اراضی مورد نظر اقدام شد.
صفری اضافه کرد: بررســی پرونده متعرضان به اراضی ملی در دستگاه قضا و همچنین 

صدور حکم قضائی برای این افراد نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایام خبر داد:
 تشکیل ۳۵ هزار پرونده الکترونیکی 

مالیاتی در ایام
رویا نوري خبرنگارامروز- مدیرکل امور مالیاتی ایام از افزایش مشارکت 
مردم استان در تحقق برنامه های مالیاتی با افزایش خوداظهاری مودیان 
خبر داد و گفت: 3۵ هزار پرونده الکترونیکی مالیاتی در ایام تشکیل شده 

است.
به گزارش خبرگزاری آریا از ایام، عزیزاه عباس پور عنوان کرد: در سال 98 برای 35 هزار 

مودی مالیاتی پرونده الکترونیکی برای اخذ کد اقتصادی تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: انجام هرگونه فعالیت اقتصادی بویژه بهره مندی از خدمات و تسهیات 
و ارائه اظهارنامه مالیاتی مستلزم اخذ کد اقتصادی است و بر اساس قوانین مربوطه، تمامی 
مودیان مالیاتی مکلف هستند نسبت به ثبت نام الکترونیکی به منظور تخصیص شماره 

اقتصادی اقدام کنند.
وی الکترونیکی کردن امور را باعث شفاف سازی، دقت و عدالت بیشتر در وصول مالیات 
و تسهیل و تسریع در امور مالیاتی ارزیابی و از مودیان مالیاتی به خاطر استقبال و همکاری 

در این باره تقدیر و تشکر کرد.
عباس پور با بیان اینکه تعداد اظهارنامه های مالیاتی که از طرف مودیان ارائه شده، در سال 
98 نسبت به سال های گذشته افزایش داشته است، افزود: تعداد اظهارنامه های ارائه شده از 
طرف مودیان مالیاتی استان مربوط به عملکرد سال 96، 22 هزار و 749 مورد بوده که در 

عملکرد 97 این میزان به 26 هزار و 392 مورد افزایش یافته است.

به صورت پروژه محور؛

اولین دوره آزمایشی آزمون ادواری کارکنان وظیفه در آذربایجان شرقی برگزار می شود
تبریز - فاح: با حضور مدیرکل و روسای 
ادارات آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان 
شرقی و نمایندگان قرارگاه مهارت آموزی 
ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص زمان 
و نحوه برگزاری اولین دوره آزمایشی آزمون 
ادواری کارکنان وظیفه بــه صورت پروژه 
محور در استان آذربایجان شرقی بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت. 
جلسه هم اندیشی و هماهنگی برگزاری اولین دوره 
آزمــون آزاد )ادواری( کارکنان وظیفــه در دوره های 
آموزشی پادگان ها در راستای دستورالعمل ارزشیابی 
مهارتی با الگوی ســنجش عملکردی) آزمون پروژه 
محور( با حضور دکتر رضا اختیــار وکالتی، مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان، علی مسگر عصر و 
فیروز علیاری، روســای ادارات سنجش و صاحیت 
حرفه ای و آموزش، سرهنگ حیدرنیا، نماینده قرارگاه 
مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح و نمایندگان 
قرارگاه مهــارت آموزی معاونت تربیــت و آموزش 
ناجا،فرمانده آموزشگاه علمی تخصصی ولی عصر )عج( 
تبریز، قرارگاه مهــارت آموزی ارتش، معاون تربیت و 
آموزش آموزشگاه ولی عصر)عج( تبریز، مسئول قرارگاه 
مهارت آموزی آموزشگاه ولی عصر )عج( و سرهنگ 
طبرخوانی، فرمانده مرکز آموزش ۰3 شهید برخورداری 
عجب شیر در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان برگزار گردید. دکتر رضا اختیار وکالتی، مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان شــرقی 
در این نشســت، با تاکید بر نقش آموزشهای مهارتی 
در راســتای ایجاد اشتغال و افزایش سطح مهارت در 
جامعه به فعالیتهای صورت گرفته توسط استان با هدف 

اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای و قرارگاه مرکزی 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه ســتاد کل نیروهای 
مسلّح اشاره کرد و ضمن قدردانی از همکاری نیروهای 
نظامی و انتظامی اســتان از آمادگی این اداره کل در 
ارائه آموزش های مهارتی مورد نیاز یگان های نظامی 
و انتظامی خبر داد. همچنین وی با بیان اینکه اولین 
دوره آزمون ادواری به صورت آزمایشی در این استان 
انجام خواهد گرفت؛ خواستار مشارکت هرچه بیشتر 

یگانهای نظامی و انتظامی استان در اجرای هرچه بهتر 
این آزمون ها گردید. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان شرقی، در پایان از ارائه آموزشهای مهارتی به 
3 هزار و 877 نفر ســرباز وظیفه در سال 98 در مراکز 

نظامی و انتظامی استان خبر داد. 
ســرهنگ حیدرنیا، نماینده قرارگاه مهارت آموزی 
ســتاد کل نیروهای مسلح در این نشست با اشاره به 
اهمیت مهارت آموزی گفت:آموزش های فنی برای 
افراد باید از دوران دبســتان و دانشــگاه صورت گیرد 

و افراد آموزش های تخصصــی فنی و مهارتی را در 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای فرا بگیرند. وی نقش 
آموزش های فنی و حرفه ای را در اشتغال سربازان پس 
از فراغت از دوران مقدس سربازی انکار ناپذیر دانست. 
سرهنگ حیدر نیا، با اشاره به وجود نخبگان در استان، 
افزود: در استان آذربایجان شرقی زمینه مهارت آموزی 
و کشف استعدادهای مهارتی از جوانان بسیار زیاد است. 
سرهنگ طبرخوانی، فرمانده مرکز آموزش ۰3 شهید 
برخورداری عجب شیر نیز با اشاره به وجود 11 مرکز 

آموزشی آجا در کل کشور، اظهار داشت: مرکز آموزش 
عجب شــیر، با ظرفیت آموزش 21 هزار نفر سرباز در 
سال، دارای پتانسیل های خوبی است که می توان با 
ارائه آموزشهای مهارتی به این عزیزان از این فرصت 

گرانبها بیشترین استفاده را نمود. 
علیاری، رئیــس اداره آموزش فنی و حرفه ای نیز با 
اشاره به بحث آموزش در محیط کار واقعی و اهمیت 
این نوع آموزشها گفت: این نوع آموزشها در سالهای 
گذشته به صورت استاد – شاگردی مطرح بود و در این 
استان، قدمتی دیرینه دارد. وی افزود: اداره کل آمورش 
فنی و حرفه ای اســتان با همکاری قرارگاه مهارت 
آموزی در سال گذشته بیش از 2۰۰۰ نفر سرباز وظیفه 
را در قالب آموزش های مهارتی در محیط کار واقعی 
آموزش داده اســت. علیاری همچنین اظهار داشت: 
سربازان وظیفه در 12 رشته مهارتی از جمله؛ صنایع 
غذایی، پیرایش مردانه،تعمیرکار اتومبیل های سواری 
بنزینی، جوشــکاری قطعات، ســرویس و نگهداری 
خودرو، لوله کشی و ... آموزشهای مورد نیاز مهارتی را 
فرا گرفته اند. علی مسگر عصر، رئیس اداره سنجش و 
صاحیت حرفه ای این اداره کل نیز گفت: با توجه به 
اهمیت آموزشهای مهارتی در بین سربازان وظیفه و نیاز 
به غربالگری افرادی که دارای مهارت هستند، اولین 
دوره آزمــون آزاد ) ادواری( کارکنان وظیفه نیروهای 
مســلح در پادگان های آموزشی به صورت آزمایشی 
در این استان برگزار خواهد شــد. وی در ادامه افزود: 
این آزمونها به صورت خوداظهاری و در قالب آزمون با 
الگوی سنجش عملکردی )پروژه محور( انجام خواهد 
شد و افرادی که موفق به گذراندان مراحل آزمون شوند 

گواهینامه مهارت فنی اعطاء خواهد شد.

اخبار کوتاه 

مدیرعامل آبفا استان اصفهان از مدیران و کارکنان این شرکت 
خواست با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در جهت تحقق 
شعار انسجام سازمانی، توانمندسازی و ارتقای خدمات تاش 

کنند.
 مهندس هاشــم امینی در نشست بررســی راهکارهای درآمدی بخش 
مشــترکین تصریح کرد: هرچند شیوع ویروس کرونا باعث بروز مشکات 
زیادی در جهان شده است، اما این مسئله باعث نمی شود تا ما در ارائه خدمات 

خود به مشترکین کوتاهی کنیم.
وی با اشــاره به این که باید به ســبک زندگی همراه با کرونا عادت کنیم 
افزود: دنیا با این موضوع کنار آمده که افراد باید ضمن حفظ سامتی خود، به 

کارهای روزمره و وظایف شغلی شان بپردازند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در عین حال با اشاره به 
افزایش مصرف آب به علت شرایط ویژه بهداشتی گفت: با توجه به این که 
هنوز سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار بهره برداری نشده و فصل 

تابستان نیز در پیش است، برنامه ریزی برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی 
مشترکین تحت پوشش در دستور کار قرار گرفته است.  

وی در بخش دیگری از ســخنانش حوزه خدمات مشترکین را خط مقدم 
جبهه خدمت رسانی به مردم دانست و با اشاره به ادغام شرکت های آبفای 
شــهری و روستایی گفت: باید از فرصت ایجاد شده برای انسجام بیشتر و 

ارتقای خدمات به مردم استان پهناور اصفهان استفاده کرد.
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا استان اصفهان نیز در این نشست 
گزارشی از چالش های این حوزه پس از شیوع ویروس کرونا ارائه کرد و گفت: 
فعالیت دوباره ارزیابان و ماموران قرائت کنتور آب، با رعایت نکات بهداشتی از 

ابتدای اردیبهشت ماه جاری آغاز شد.
رضا رضایی در عین حال بر پیمایش انشعابات آب و فاضاب و شناسایی 
انشعاب های غیر مجاز و همچنین ادامه سیاست فروش انشعاب فاضاب 
در مکان های دارای امکانات فنی با اســتفاده از تسهیات قرض الحسنه و 

تقسیطی  در سال 1399تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان گفت: سال گذشــته بیش از ۵ هزار و 
300 میلیارد ریال از ســوی بخش خصوصی در پروژه های 

شهری سرمایه گذاری شد. 
شهرام رئیسی با اشاره به اینکه در سال 98 با شناسایی پتانسیل های قابل 
سرمایه گذاری در مناطق شهری اصفهان، 31 موقعیت سرمایه گذاری پس از 
انجام مراحل بررسی تخصصی، فنی و اقتصادی، برای شناسایی سرمایه گذار 
بخش خصوصی به فراخوان گذاشته شد، اظهار کرد: از این تعداد 2۰ پروژه به 

مرحله نهایی انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد انجامید.  
وی ادامه داد: این پروژه ها در حوزه های عمران و شهرسازی، حمل و نقل، 

خدمات عمومی، فرهنگی، تفریحی و رفاه اجتماعی است.  
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه مراحل شناسایی سرمایه گذار برای سایر پروژه های شهرداری 
نیز در حال انجام است، افزود: در سال 98 حجم کلی سرمایه گذاری پروژه ها 

بیش از پنج هزار و 3۰۰ میلیارد ریال بود.  وی با بیان اینکه همچنین با توجه 
به سیاست های مدیریت شهری در خصوص جلب مشارکت و توسعه سرمایه 
گذاری برای مولدســازی و ارزش آفرینی اقتصادی دارایی های شهرداری، 
پروژه های مشارکتی در حوزه عمران و شهرسازی در سال 98 شامل بیش از 
22 هزار و 7۰۰ مترمربع زمین و 175 هزار مترمربع زیربنا بوده است، تصریح 
کرد: این تعداد، چهار درصد متراژ زیربنای پروانه مکانیزه صادر شده در شهر 

اصفهان در سال 98 را شامل می شود.   
رئیسی با بیان اینکه ظرفیت سازی و ایجاد منابع درآمدی جدید با تمرکز بر 
درآمدهای پایدار و همچنین جذب و پشتیبانی از سرمایه گذاری و مشارکت 
بخش خصوصی در راستای اهداف توسعه شهری از جمله برنامه های این 
ســازمان در سال 99 است، اظهار کرد: ارتقاء مشارکت شهروندان و فعاان 
اقتصــادی بخش خصوصــی در تمام حوزه های مدیریت شــهری نظیر 
گردشگری، ورزشی، تفریحی، حمل و نقل، فناوری اطاعات و ... از مهمترین 

اهداف و برنامه ها در سال جاری است.     

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز گفت: از امروز فعالیت 
مراکز تعویض پاک خودرو در استان بر مبنای دو رقم آخر 

پاک ها و به صورت زوج و فردی انجام می شود.
سرهنگ غامعلی شرق اظهارکرد: بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با کرونا 
و برابر اعام پلیس راهور ناجا، به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش 
بیماری کرونا، فعالیت مراکز تعویض پاک خودرو در استان از ساعت 7 

صبح تا پنج بعدازظهر خواهد بود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز با بیان اینکه از امروز برای تعویض 
پاک خودروها به دو رقم آخر پاک ها توجه می شود، ادامه داد: از امروز 
خدمات خودرویی بر اساس دو رقم آخر شماره پاک خودرو به صورت 

زوج و فرد انجام خواهد شد.
این مسئول توضیح داد: بر این اساس مالکان خودروهایی که رقم سمت 
راســت پاک آنها زوج است در روزهای زوج و آن دسته از خودروهایی 
که شماره آخر سمت راست آنها فرد است در روزهای فرد برای دریافت 

خدمات مراجعه کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز تاکید کرد: با توجه به حساسیت 
موضوع از پذیرش خودروها در خارج از برنامه زمان بندی اعام شــده 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.
شرق از مردم خواست از حضور در مراکز پرتردد و پر ازدحام به منظور 

پیشگیری از شیوع بیماری کرونا خودداری کنند

رئیس شورای اسامی شهر کرج از زحمات استاندار البرز برای همراهی 
جهت حل مشکات و همچنین تسریع در بهره برداری از فاز نخست 

پروژه های قطار شهری و بزرگراه سردار سلیمانی قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز و به نقل از پایگاه اطاع رســانی شورای 
اسامی شهر کرج اکبر سلیم نژاد در ابتدای جلسه رسمی شورای اسامی شهر 
کرج با عرض تبریک به مناســبت سالروز ملی شوراهای اسامی و حلول ماه 
مبارک رمضان تصریح کرد: موضوعات امروز را به جای تذکر معطوف به تشکر 
میکنم، چرا که اعضای شورا عاوه بر دید نظارتی و تذکر کم کاری ها، اقدامات 
شایســته را نیز رصد و از آنها تقدیر و تشکر می کنند و ما بر ریل اعتدال و نه 
اختاف حرکت می کنیم. وی افزود: اســتاندار محترم هماهنگی های حضور 

شهردار کرج در دفتر رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور را فراهم آوردند تا 
در خصوص دریافت 3۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت تزریق به پروژه 
بزرگراه سردار سلیمانی مذکراتی صورت پذیرد و از طرف دیگر موافقت وزارت 
کشور برای پرداخت 25۰ میلیون تومان یارانه به ازای خرید هر دستگاه اتوبوس 
تا سقف 2۰۰ دستگاه را جلب نموده اند که جای تقدیر و تشکر دارد. این مسئول 
عنوان کرد: استاندار محترم در بحث پروژه قطار شهری نیز طی تماس با ادارات 
مختلف استانی مشکات و موانع پروژه را مرتفع کردند و حمایت های ایشان به 
رشد پیشرفت فیزیکی ایستگاه های مترو کمک شایانی کرده است و متقابًا 
مدیریت شهری کرج ضمن قدردانی از دلسوزی نماینده عالی دولت، بر تسریع در 
روند خدمت رسانی به شهروندان و تکمیل پروژه های نیمه تمام تاکید می نماید.

تاکید مدیرعامل آبفا استان اصفهان بر استمرار خدمات 
رسانی با رعایت پروتکل های هداشتی

 تعویض پاک خودروها در الرز 
زوج و فردی شد

 5 هزار و 300 میلیارد ریال از سوی خش خصوصی 
در پروژه های شهری سرمایه گذاری شد

 مراهی استاندار با مدیریت شهری کرج
 برای حل مشکات قابل تقدیر است

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
البرز با اشــاره به اجرای طرح های مختلف آبخیزداری در 
مناطق مختلف استان گفت : این طرح ها در کاهش بایای 
طبیعی مانند سیل و امنیت جوامع محلی محدوده حوضه های 

آبریز استان تاثیر گذار بوده است.
اصغر بیات در حاشــیه بازدید از پروژه های آبخیزداری صندوق توسعه ملی 
در بخش آســارا در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به بارندگی های 
اخیر اثر بخشی ســازه های اجرا شده در کنترل سیل و رسوب و استحصال 
آب به طورکامل مشــهود است و خوشبختانه نتایج رضایت بخشی به دنبال 

داشته است.
وی اظهار داشت: عملکرد عملیات اجرا شده با افزایش زمان تمرکز و تله اندازی 
رسوب در پشت سازه ها و همچنین کنترل جریان رودخانه با استحصال آب 

در مخازن ســازه ها نقش بســیار موثری در کاهش مخاطرات سیاب در 
حوضه های آبخیز از جمله محدوده تکیه سپهساار بخش آسارا داشته است .

وی ادامه داد: در ســال جهش تولید آبخیــزداری می تواند ضمن کاهش 
مخاطرات ســیاب و تولید آب ، امنیت حیاتی را برای ســاکنان و ذینفعان 

حوضه های آبخیز به دنبال داشته باشد.
وی افزود: سازه های ایجاد شده با عملکرد مناسب و تجمیع آب و رسوب در 
مخازن می تواند به کاهش پیک سیاب کمک کرده و خسارت در پایین دست 

حوضه آبخیز را کاهش دهد.
بیات یادآور شد که آب های ذخیره شده در مخازن سازه ها می تواند در حل 
مشکل آبخوان ها نیز کمک کند. وی با بیان اینکه در سال گذشته از محل 
صندوق توسعه ملی 68 سازه جدید ایجاد شده، گفت: ایجاد سازه ها از محل 

اعتبار سال گذشته تا تیرماه سال جاری ادامه دارد.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز افزود: با اجرای 
طرح های مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداری، ســال گذشــته 33 میلیون 

مترمکعب آب در سفره های زیرزمینی این استان ذخیره شد.

وی افزود: با اجرای پروژه ها آبخیزداری سال گذشته 18 میلیون مترمکعب 
آب اســتحصال و از فرســایش 3۰۰ هزار تن خاک جلوگیری و 133 هزار 
مترمکعب رسوب نیز مهار شد ضمن اینکه چهار هزار تن پوشش گیاهی نیز در 

عرصه های ملی این استان افزایش یافت.
بیات به اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای این طرح ها اشاره کرد و گفت: 
سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی 44 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 

طرح های مکانیکی، بیومکانیکی و کاداستر اختصاص یافته بود.
وی افزود: در سال گذشته اجرای طرح های آبخیزداری در 47 هزار هکتار از 
مناطق بحرانی استان مصوب شده که 33 هزار هکتار آن از محل اعتبارات ملی 

و مابقی از محل اعتبارات استانی اجرا شد.
استان البرز دارای 43۰ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی است که 37۰ هزار 

هکتار آن را اراضی مرتعی تشکیل می دهد.

طرحهایآبخیزداریدرامنیتجوامعبومیالبرزموثربودهاست

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز از رشد 
۵.2 درصدی مشترکین برق در استان خبر داد.

بهنام بیات در خصوص اقدامــات ازم برای گذر از پیک 
تابســتان جاری و نیز اقدامات شاخصی که سال قبل انجام 
شده است، اظهار کرد: در سالی که گذشت بیش از 6۰ هزار 
مشترک به تعداد مشترکین شرکت توزیع نیروی برق البرز 
افزوده شــده اســت.وی در ادامه با اشاره به رشد 9 درصدی 
مصــرف برق در بخش تجاری، گفت: در بخش خانگی نیز 
رشــد 3.5 درصدی را شاهد هستیم که ازم است با استفاده 
پتانســیل خوب این دو بخش در زمینه پیک سایی، استفاده 
کافی صورت گیرد. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز 

گفت: در سال گذشته برای اولین بار در کشور شاهد کاهش 
تلفات 2.1 درصدی در شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 
بودیم که این امر پسنده ای است و ازم است این مهم تداوم 

یابد.
به گفته بیات در سال گذشته این شرکت با 99 درصد وصول 
موفق به کسب رتبه سوم از نظر وصول مطالبات در بین تمامی 
شرکت های توزیع نیروی برق کشور نائل شده است.وی در 
بخش دیگری با اشاره به رشد 5.2 درصدی مشترکین برق 
اســتان البرز در سال 98 نسبت به سال های قبل افزود: این 
مهم از رقم متوسط کشوری که 3.2 درصد است نیز بیشتر 

بوده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان البرز از درآمدزایی 
18۰ میلیارد ریالی از طریق تهاتر در سطح استان طی سال 
گذشــته خبر داد و گفت: در سال جدید این رقم باید به مبلغ 
3۰۰ میلیارد ریال برسد.بیات در خصوص دیگر اقدامات انجام 
شده شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در سال گذشته به 
کسب 54۰ میلیارد ریال بخشودگی مالیاتی اشاره کرد و گفت: 
کسب بخشــودگی 16۰ میلیارد ریالی ناشی از قانون خوش 
حســابی کارفرمایان و یا تخصیص و اعطای وام به دو هزار 
و 16 نفر از پرســنل رسمی وشرکتی این مجموعه از جمله 
این اقدامات بوده است. وی با اشاره به رؤیت پذیری 11 هزار 
و 737 مشترک دیماندی که با نصب 17 هزار و 291 کنتور 

هوشمند منجر به راه اندازی 141 درصدی شده است، توضیح 
داد: از این حیث در سطح کشور بعد از اهواز رتبه دوم را به خود 
اختصاص داده ایم.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز با 
توجه به بازدید انجام شده از شهرک های صنعتی استان البرز، 
گفت: برآوردها نشان از رشد 7۰ الی 8۰ مگاواتی مصرف در 
بخش صنایع دارد که ازم است از همین حاا به فکر تأمین 
برق پایدار با حفظ سهمیه پیک سایی شرکت باشیم، همچنین 
نیاز است که روزانه تفاهم نامه ها با صنایع مورد رصد قرارگیرد.

بر اساس گفته های بیات ضروری است که با مذاکره با صنایع 
و اصناف نسبت به تغییر مدل و ساعت کاری در بخش تجاری 
و صنعتی اقدام شــود. وی با تاکید بر اهمیت ورود به بحث 

استارتاپ ها، عنوان کرد: در این قالب دستیابی به طرح های 
مدون و استانداردسازی قوانین و روش های مدیریت مصرف 
ضروری است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 
با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف بارهای سرمایشی مجتمع های 
بزرگ، بیان کرد: در این راستا پیشنهاد تعطیلی اصناف بین 
ســاعات 13 الی 15 مدنظر است. بیات با اشاره به ضرورت 
تاش برای رعایت سهمیه کاهش پیک در استان البرز، گفت: 
سهم ما برای ســال جاری 156 مگاوات تعیین شده و برای 
تحقق این عدد و همچنین با در نظر گرفتن مشترکین جدید 
ازم است روی عدد 32۰ مگاووات برنامه ریزی کنیم تا هدف 

تعیین شده محقق شود.

معــاون بهره بــرداری و توســعه فاضاب 
شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به توسعه 
شــبکه فاضاب در اســتان اعام کرد: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته مقررگردید در 
سال جاری بیش از 23۷ کیلومتر شبکه و خطوط 
انتقال فاضاب در شهرها و روستاهای استان، 
با اعتباری بالغ برهزار و ۱۸۴ میلیارد ریال اجرا 

شود.

دکتر امیر حســین حکمتیان با بیان اینکه درسال جاری 
در 32 شــهر استان، بیش از 187 کیلومتر شبکه فاضاب 
اجرا می شود اظهار داشت: هم اکنون استان اصفهان بعد 
از تهران بیشترین اجرای طول شبکه فاضاب را در کشور 
دارد اما به رغم تنگناهای مالی که با آن مواجه هســتیم 
طرح های توسعه شبکه فاضاب همچنان در دستور کار 
قرار دارد .   وی برخوداری روســتائیان از خدمات شــبکه 
فاضاب را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: هنوز به طور 

کامل زیرساخت های اجرای شبکه فاضاب در روستاهای 
اصفهان فراهم نشــده، با این حال اجــرای  بیش از 2۰ 
کیلومتر شبکه فاضاب در 4 روستا در شهرستان فاورجان 
عملیاتی شده است، این در حالیست که برای اجرای شبکه 
فاضاب 14 روســتا در این شهرستان، به میزان یکصد 
کیلومتر برنامه ریزی شده است. دکتر حکمتیان اصاح و 
بازسازی شبکه فاضاب در سطح استان را ضروری برشمرد 
و خاطرنشان ساخت: قدمت شبکه فاضاب در استان به 

بیش از پنج دهه می رسد، براین اساس اصاح و بازسازی 
شبکه فاضاب، بسیار حائز اهمیت است چرا که فرسودگی 
شبکه فاضاب احتمال وقوع حوادث در بخش فاضاب 
را دوچندان می کند.عضو هیأت مدیره شرکت آبفا استان 
اصفهان افزود: در ســال 99 عاوه بر توسعه شبکه های 
فاضاب ، باوجود محدودیت منابع مالی، اصاح و بازسازی 
2۰ کیلومتر از شبکه فاضاب در 13 شهر  با اعتباری بالغ بر 

222 میلیارد ریال اجرایی می شود. 

رشد5.2درصدیمشترکینبرقاستانالبرز

اجرای 237 کیلومر شبکه فاضاب دراستان اصفهان

مدیرعاملشرکتتوزیعبرقاستانالبرزخبرداد؛

در سال جاری صورت می گیرد:
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وزیر راه:
 تبادات تجاری با آذربایجان و ترکیه 

در حال انجام است
وزیر راه گفت: تبادات تجاری با کشورهای آذربایجان و ترکیه در حال 
انجام است و تبادات تجاری در دو پایانه ریلی سرخس و اینچه برون 

نیز به زودی از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، جلسه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله 

با کرونا روز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
وزیر راه و شهرســازی در بخشــی از این جلســه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت 
حمل و نقل بین شــهری با رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین اقدامات انجام 
 شده، شامل تبادل تجاری در 11 پایانه مرزی جاده ای با رعایت پروتکل های بهداشتی 

پرداخت.
اسامی گفت: تبادات تجاری در پایانه های مرزی با کشورهای آذربایجان و ترکیه در 
حال انجام است و با رایزنی انجام شده، تبادات تجاری در پایانه های ریلی سرخس و 

اینچه برون نیز با توافقات حاصله، بزودی از سر گرفته خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین عنوان کرد: کااهای اساسی موجود در بنادر نسبت به 
سال گذشته 63 درصد افزایش دارد و میزان خروج از بندر با قطار نسبت به سال گذشته 

2.5 برابر شده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد
پرداخت تسهیات یک میلیون تومانی به بیش از 

20 میلیون سرپرست خانوار
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیات ۱0 میلیون ریالی، 

به 20 میلیون و ۱۸۴ هزار و 3۶۸ سرپرست خانوار تاکنون خبر داد.
به گزارش بانک مرکزی، براساس اعام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک های 
عامل تا ســاعت 12 روز پنج شنبه مورخ 18 اردیبهشــت 1399، از تعداد 775 هزار و 
394 فقره تسهیات قابل پرداخت به یارانه بگیران )براساس فهرست اعامی از سوی 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها(، تعداد 772 هزار و 93۰ فقره از تسهیات موصوف )معادل 

99.7 درصد( را پرداخت کرده اند.
همچنین امکان واریز مابقی تسهیات یاد شده نیز به دایلی از جمله مسدودی حساب، 
شــماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حســاب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن 
اطاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در 

هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.
بر این اســاس با احتســاب تســهیات پرداختی مراحل اول و دوم تا کنون از تعداد 
2۰ میلیون و 19۰ هزار و 973 خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، 
تعداد 2۰ میلیون و 184 هزار و 386 سرپرســت خانوار تسهیات 1۰ میلیون ریالی را 

دریافت کرده اند.
ازم به ذکر است که که فرآیند ثبت نام باقیمانده خانوارها و معرفی آنها به بانک ها )برای 
تعیین تکلیف نهایی( در جریان اســت تا در آخرین مرحله پرداخت تسهیات در پایان 

اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوارهای باقیمانده واریز شود.

در فروردین امسال
قیمت مسکن در تهران کاهش یافت

براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه قیمت مســکن در تهران در فروردین ماه امسال با کاهش حدود 
2 درصدی، به میانگین قیمتی هر متر مربــع ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار 

تومان رسید.
براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه امسال با کاهش حدود 2 درصدی، به میانگین 

قیمتی هر متر مربع 15 میلیون و 545 هزار تومان رسید.
بعد از دوماه تعطیلی بنگاه های اماکی به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش معامات 
مسکن در پایتخت تا حدود 8۰ درصد، گزارش فروردین ماه دفتر اقتصاد و برنامه ریزی 
مسکن وزارت راه از کاهش نسبی قیمت ها در برخی مناطق 22 گانه پایتخت خبر می دهد.

این گزارش که به صورت ماهیانه وضعیت بازار مسکن در تهران را به تفکیک مناطق 
مختلف گزارش می دهد، میانگین قیمت مسکن در اولین ماه بهار 99 را 15 میلیون و 
545 هزار تومان اعام کرده است؛ این درحالی است که این رقم در اسفندماه سال گذشته 

15 میلیون و 658 هزار تومان اعام شده بود.
بر اســاس این گزارش تعداد معامات ثبت شده در فروردین ماه امسال کاهش قابل 
توجهی نسبت به اسفند سال گذشته داشته است و به رقم 13۰۰ ثبت خرید و فروش خانه 
در پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفند ماه امسال 1۰ هزار و 242 معامله مسکن بود.

کاهش معامات که دلیل اصلی آن شیوع کرونا و توقف فعالیت های خرید و فروش 
مسکن بود باعث شد که قیمت ها در نخستین ماه بهار امسال ثابت بماند، در برخی مناطق 
کاهش 5۰۰ تا 8۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه کند و البته در برخی مناطق 

پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند.
بر اساس آمار ارائه شده از بازار مسکن پایتخت در فروردین، قیمت گران ترین منطقه 
در تهران مثل ماه های گذشته به منطقه یک رسیده است با این تفاوت که در اسفندماه 
امسال قیمت خانه در این منطقه در هر متر مربع بیش از 33 میلیون و217 هزار تومان 
بود و اکنون با کاهش حدود 2میلیون تومانی، در هر متر مربع 31 میلیون و 92۰ هزار 

تومان به فروش می رسد.
ارزان ترین معامات مسکن پایتخت نیز بار دیگر در فروردین امسال در منطقه 18 شهر 
تهران با میانگین قیمت هر متر مربع 7 میلیون و 118 هزار تومان معامله شده است که 
البته نسبت به ماه گذشته خود کاهش قیمت حدود 4۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع 

تجربه می کند.
در منطقه 5 تهران که به طور معمول بیشــترین معامات مسکن پایتخت را به خود 
اختصاص می دهد، با افزایش قیمت 5۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستیم 
و خانه در این منطقه در هر متر مربع به میانگین قیمتی 19 میلیون و 295 هزار تومان 

رسیده است.
در منطقه 3 پایتخت نیز قیمت خانه حدود یک میلیون تومان کاهش را تجربه کرده 
است و از میانگین قیمتی 27 میلیون و 616 هزار تومان در اسفندماه به قیمت 26 میلیون 

و 8۰۰ هزار تومان در فروردین امسال کاهش یافته است.
با این حال برای منطقه 22 پایتخت که صاحب برج های سربه فلک کشیده و متعددی 
است و خانه های خالی زیادی نیز در این منطقه وجود دارد شاهد افزایش قیمت در هر 
متر مربع هستیم. خانه های منطقه 22 در فروردین امسال حدود یک میلیون تومان در هر 
متر مربع افزایش قیمت داشته است و به میانگین قیمتی 15 میلیون و 214 هزار تومان 

در هر متر مربع رسیده است.

امکان ویرایش در انتخاب روش مدیریت سهام 
عدالت فراهم شد

به دنبال اعتراض برخی از سهامداران مبنی بر اشتباه در انتخاب روش 
مدیریت سهام عدالت، امکان ویرایش در این سامانه فقط برای یک بار 
برای افرادی که از ۱0 تا ۱۵ اردیبهشت اشتباها روش سهام داری را 

انتخاب کرده اند، فراهم شد.
آغاز تعیین روش مدیریت سهام عدالت از 1۰ اردیبهشت ماه از طریق دو روش مستقیم 
و غیرمستقیم بود، افرادی که خواستار این بودند تا سهام خود را بدون واسطه در اختیار 
بگیرند روش مستقیم را باید انتخاب کنند، اما در روش غیرمستقیم مالکیت و مدیریت 
سهام به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می شود و سهامداران دیگر هیچگونه 

دخل و تصرفی در این سهام نخواهند داشت.
از همان ابتدا اعام شــده بود افرادی که در مدت زمان تعیین شــده اقدام به انتخاب 
روش مدیریت نکنند، به صورت اتوماتیک روش مدیریت غیرمســتقیم برای این افراد 

انتخاب می شود.
بعد از گذشت چند روز از انتخاب روش سهامداران برای تعیین مدیریت سهام عدالت، 
سازمان خصوصی سازی اعام کرد گزینه غیر مستقیم از سامانه حذف شده  و افرادی که 
به دنبال انتخاب روش مدیریت غیرمستقیم هستند احتیاجی به ورود در این سامانه ندارند.

اخیرا به دنبال اعتراض برخی از سهامداران مبنی بر اشتباه در انتخاب روش مدیریت 
سهام عدالت، امکان ویرایش در این سامانه فقط برای یک بار برای این افراد فراهم شد.

»حسن عایی« معاون ســازمان خصوصی سازی امروز )پنجشنبه( در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا به امکان ویرایش روش مدیریت ســهام عدالت برای یک بار 
در سامانه سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در چند روز نخست اجرای فرآیند آزادسازی، 
انتخاب یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم، در نسخه اولیه سامانه سهام عدالت برای 
مشموان فراهم شده بود اما از چند روز بعد گزینه روش مدیریت غیرمستقیم برداشته شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش فرض سامانه انتخاب روش غیرمستقیم توسط مشمولین بوده 
است و برای افرادی که از 1۰ تا 15 اردیبهشت اشتباها روش سهام داری را انتخاب کردند 

یک بار امکان ویرایش گذاشته شده تا روش مدنظر را انتخاب کنند.

وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: یکی از 
جنبه های بهبود محیط کسب وکار، کنارکشیدن 
دولت از تصدی گری اقتصادی است که این امر 

از طریق واگذاری ها محقق می شود.
فرهاد دژپسند در یک  برنامه رادیویی اظهار کرد: بسته ای 
که تحت عنوان سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام 
معظم رهبری اباغ شده، بستهای جامع و فراگیر است. 
مقام معظم رهبری وجوه گوناگون ضرورتهای تحول در 

اقتصاد را در این بسته مورد توجه قرار داده اند.
وی ادامه داد: علی رغم اعمال بدترین، ظالمانه ترین و 
پیچیده ترین نوع تحریمها بر کشور حجم تجارت خارجی 
سال 98 و 97 تفاوت چندانی ندارد و هنوز می توان 43 تا 
44 میلیارد دار واردات داشــت. از مجموع واردات کشور 
85 درصد مربوط به کااهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد 

اولیه است.
دژپسند افزود: کشور به رغم تمامی تحریم ها و فشارهای 
بین المللی توانســته افزون بر 41 میلیارد دار صادرات 
غیر نفتی داشــته باشد که این نشــان از ظرفیت باای 
اقتصاد ایران دارد. بخش کشــاورزی کشور در سالهای 
گذشــته به رغم تمامی مشقتها و مشکات رشد خوبی 
را تجربه کرده اســت. بدیهی است که تا رسیدن به یک 
اقتصاد پایدار، باثبات و با رشد بالنده اشتغال فراگیر فاصله 
زیادی وجود دارد اما اقدامات به گونه ای بوده که توانسته 
 بخشــی از نیازمندیهای ســوگیری اقتصاد مقاومتی را 

پوشش دهد.
مقررات زدایی ازمه بهبود محیط کسب وکار

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه به مقوله بهبود فضای 
کســب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: مقررات زدایی 
یکی از مقوات بهبودبخشی فضای کسب و کار است. 

کاهش حضــور دولت در اقتصــاد از جهت تصدیهای 
اقتصادی از دیگر فاکتورهای بســیار مهم در این زمینه 
است. خوشبختانه در بخش مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای برای راه اندازی کسب وکارها طی سالهای اخیر 

اقدامات خوبی در کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون ســایت پیشخوان مجوزهای 
کشــور )G4B.ir( 52 درصد مجوزها را پوشش داده 
و دیگر متقاضیان کسب و کار نیاز به مراجعه حضوری 
ندارند. به عبارتی تمامی فرآیندها بصورت الکترونیکی 
انجام میشــود. یک جنبه دیگر بهبود فضای کسب و 
کار، کنارکشــیدن دولت از تصدیگری اقتصادی است 
که این مــی تواند از مجــاری واگذاریها صورت گیرد. 
 برای واگذاری داراییها انواع و اقســام مدلها و روشــها

 وجود دارد.
بــه گفته وزیر اقتصاد، داراییهای دولت یک مقطعی در 
قالب مزایده واگذار شد و حواشی زیادی به همراه داشت. 
خوشبختانه در روش واگذاری داراییهای دولت تجدید نظر 
اساسی صورت گرفته است. واگذاریها تا جایی که امکان 
دارد از طریق بورس انجام خواهد شد چرا که بورس یک 

محیط شفاف، شیشه ای و کاما رقابتی است.
دژپسند گفت: جدا از این برای واگذاریها روشهای فراگیر 
مثل صندوقهای قابل معامله ETF طراحی و به مرحله 
اجرا در آمد. پذیره نویسی صندوقهای قابل معامله واسطه 
گری مالی یکم )ETF( که چندی پیش در کشور آغاز 
شــد از جمله این موارد است. باقیمانده سهام دولت در 
بانکهای ملت، تجارت و صادرات و شرکتهای بیمه البرز و 
اتکایی امین در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 

و از طریق پذیره نویسی واگذار خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حســن انجام این 

روش اینکه تمامی آحاد جامعه میتوانند در پذیره نویسی 
شرکت کنند.این نوع واگذاری عین مردمی کردن اقتصاد 
است که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم مورد توجه 
جدی قرار گرفته است. زمانی که صندوقهای قابل معامله 
طراحی میشــد آن وقت بودجه کشور چنین شرایطی را 

نداشت.
دژپسند افزود: اگر دولت به دنبال تامین منابع مالی بود 
میبایست سهام باقیمانده خود را به شکل بلوکی واگذار 
میکرد در حالی که در این روش تخفیف هم برای مردم 
در نظر گرفته است. سال گذشته واگذاری باقیمانده سهام 
دولت در پنج پاایشــگاه و بیمه البرز به صورت بلوکی 
عرضه شد. اکنون واگذاری مالکیت اموال دولت بر تامین 

مالی ترجیح دارد به همین علت امسال از روش دیگر بهره 
گیری شــده است. قانون گذار مجوز داده دولت 61 هزار 
میلیارد تومان درآمد ناشی از مولدسازی و واگذاری داشته 
باشــد که محل خرج این در آمدها بر اساس ردیفهای 
مختلف عمرانی و هزینه  ای بودجه انجام می شــود.وی 
افزود: اقدام دولت در عرضه واحدهای ســرمایه گذاری 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( آثار پولی 
و مالی منفی ندارد و موجب مردمی کردن اقتصاد، توزیع 

ثروت و کوچک سازی دولت می شود.
تاثیرات آزادسازی سهام عدالت

 دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به آزاد سازی 
سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آزاد سازی سهام عدالت 

در شــرایط حاضر از دو جنبه دارای اهمیت است یکی از 
این نظر که در شــرایط بحران ناشی از کرونا آزاد سازی 
این سهام می تواند گشایشی در کار مردم محسوب شود و 
از سوی دیگر این موضوع می تواند تعمیق و رونق هر چه 
بیشتر بازار سرمایه را به همراه داشته باشد که با آزادسازی 
سهام عدالت حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار 

سرمایه افزوده شده است.
وی افزود: آزاد سازی سهام عدالت اجازه میدهد دارندگان 
ســهام عدالت که تا امروز مالکیت این سهام را در اختیار 
داشته اما قادر به مدیریت آن نبودند، زمینه به نحوی فراهم 
شده که به تدریج بتوانند سهام خود را هم مدیریت کنند. 
خوشبختانه مردم با این کار چه به عنوان دارنده سهام و 
چه به عنوان مالک در اداره اقتصاد کشور مشارکت میکنند.

فواید آزادسازی سهام عدالت بر معیشت 
مردم و بورس 

دژپسند ادامه داد: آزاد ســازی سهام عدالت در یکی از 
بهترین زمانهای ممکن اتفاق افتاد چون ویروس کرونا 
زندگی اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده 
است از اینرو دارندگان سهام عدالت میتوانند سهام خود را 

عرضه و منابع حاصل را صرف زندگی خود کنند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: جدا از این آزاد سازی سهام عدالت 
باعث شده عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند. اگرسهام 
عدالت معامله پذیرش شود آن وقت همگان خواهند دید 

بازار سرمایه چقدر عمق پیدا خواهد کرد.
دژپسند در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: بهترین نوع 
»خصوصی سازی«، خصوصی سازی که بر مبنای تامین 
مالی نباشــد بلکه برای کارایی بیشتر و تسهیل مردم در 
حکمرانی اقتصاد باشد که با این رویکرد داراییهای در اختیار 

دولت به عامه مردم و بخش خصوصی واگذار میشود.

وزیر اقتصاد مطرح کرد:

کنارکشیدن دولت از تصدی گری اقتصادی
اخبار کوتاه 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران می گوید نوع نگاه به صاحبان 
کسب و کار در ایران باید تغییر کند، 
زیرا شرایطی که برای سرمایه گذاران 

فراهم کرده ایم، مساعد نیست.
محمــود نجفی عــرب ، در خصوص موانع 
کســب و کار تصریح کرد: یکی از دایلی که 
ما نمی توانیم در فضای کســب و کار موفق 
شــویم، چارچوب نادرســت فکری برخی از 
تصمیم گیران است. اگر بررسی کنیم کارهای 

خوبی انجام شــده، ولی اقدامات برای بهبود فضای کسب و کار در همه ی 
دستگاه های اجرایی به درستی انجام نمی گیرد.وی افزود: در نگاه به متقاضیان 
کســب و کار اصل بر برائت نیست و باید مدرک سوء پیشینه بیاورد و فقط 
همین کسب مدرک سوء پیشینه 1۰ تا 15 روز زمان می برد. همچنین کسب 
و کار آناین که ماهیت آن بر سرعت است در کشور ما ساز و کارهای زمان بر 
و ســنتی دارد که خود دستگاه ها باید این سازو کارها را تسهیل کنند.عضو 
اتاق بازرگانی تهران گفت: مادامی که درکی از شرایط سخت فضای کسب 
و کار نداشته باشیم، مشــکات را خواهیم داشت و اولین زیان را حاکمیت 
می بیند که درامدهایش کاهش می یابد. در شرایط تحریم زمینه های توسعه 
کارآفرینی هست، ولی مجوزها دست و پاگیر هستند.وی افزود: برای بهبود 

فضای کسب و کار فقط دولت تاثیر گذار نیست 
و کل حاکمیت دخیل است. باید مقررات زدایی 
به شدت جدی گرفته شــود و ما به تسهیل 
صدور مجوزها ورود کنیم. در جنگ اقتصادی 
بهترین راهکار، سرمایه گذاران هستند و قرار 
گرفتن ایران در رتبه 128 فضای کسب و کار 
در دنیا نشان دهنده این است که سرمایه گذار ما 
128 گزینه بهتر دارد. به گفته نجفی عرب برای 
ایجاد اشتغال، باید فضای کسب و کار را بهبود 
بخشیده و سعی کنیم کشور را را به حوزه امنی 
برای سرمایه گذاری تبدیل کنیم. وی با اشاره به سامانه کسب و کار سککوک، 
نیز گفت: در پلتفرم سککوک، پولی رد و بدل نمی شود، در واقع هر واحدی که 
می خواهد قطعه ای را تولید کند و یا از جایی بگیرد و یا تاجری بخواهد داد و 
ستد کند، در این پلتفرم، عملی است. در چنین فرآیند تضمینی، کارِ تأمین منابع 
مالی به جای بانک صورت می گیرد که این اقدام، عمًا به عنوان یک ابتکار 
ملی، ما را با روح اقتصاد اسامی نزدیک تر می کند. عضو اتاق بازرگانی تهران 
تشریح کرد: سامانه سککوک، می تواند امتیازات موثری برای حمایت از بنگاه ها 
و صنایع کوچک داشــته باشد که مهم ترین آن، ایجاد تسهیات درست در 
همان جایی است که می بایست قرار بگیرد. این اتفاق سبب می شود تا به طور 

بدیهی، بحث انحراف استفاده از تسهیات به صفر برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
عرضه پروژه های مسکونی در بازار 
سرمایه، هم به تولید مسکن کمک 
می کند و هم ســوددهی مناسبی را 

برای سهامداران خواهد داشت.
محمــود محمــودزاده ، اظهــار کــرد: در 
خصوص تامین مالی پروژه های مســکن و 
حمل و نقل از طریق بورس، موضوع اصلی، 
صندوق های زمین و ســاختمان است که در 
خصوص سوددهی آنها هیات پذیرش بورس 

بررسی های دقیقی را انجام می دهد و اینطور نیست که به راحتی هر پروژه ای 
برای عرضه در بورس انتخاب و تایید شود.

وی افزود: مطالعات جامع و کافی در خصوص ریسک و شرایط بازار بر روی 
پروژه ها انجام می شود. بنابراین پروژه هایی که ما در بورس معرفی می کنیم، 

حتماً اقتصادی است و سودآوری خوبی برای سرمایه گذاران خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عرضه مسکن در بورس در رونق 
و تولید مسکن تاثیر گذار خواهد بود، تصریح کرد: مسکن یکی از بازارهای 

غیر قابل انکار در حوزه های اقتصادی در همه دنیا است.
محمودزاده تاکید کرد: کسانی که خواستار سرمایه گذاری مطمئن هستند 
ولی محلی برای سرمایه گذاری ندارند، وقتی به بورس می آیند و با اطمینان 

در پروژه های مســکن ســهامدار شوند سود 
مناســبی برداشــت می کنند. از طرف دیگر 
به تولید مسکن و همچنین خدمات شهری 

کمک می کنند.
وی توضیــح داد: پروژه های صندوق زمین 
و ساختمان فقط شامل مسکن نیست بلکه 
پروژه های خدماتی  را هم شــامل می شود. 
ممکن است پروژه ای که توسط این صندوق 
در یک شــهر معرفی می شــود بزرگترین 
مرکز تجاری آن شهر باشــد. لذا با توجه به 
پیش بینی هایــی برای باا بردن جذابیت صــورت می گیرد، اولویت خرید 

محصوات نهایی به سرمایه گذاران داده می شود.
به گفته محمودزاده مســئله مهم این است که بازار مسکن به عنوان یک 

بازار مطمئن و سازنده در بخش آبادانی کشور به زودی وارد بورس می شود.
موضوع امکان تامین مالی پروژه های حمل و نقل و مســکن با استفاده 
از ظرفیت بازار ســرمایه از حدود 1۰ ماه قبل مطرح شــد که در نهایت دو 
روز قبل با همکاری ســازمان بورس و وزارت راه و شهرســازی به مرحله 
توافق و اجرای  نهایی رســید. در فاز نخست قرار است تولید و عرضه بیش 
از 1۰۰۰ واحد مسکونی از طریق بورس کاا صورت گیرد که به زودی وارد 

مرحله اجرا می شود.

عضو اتاق بازرگانی هران: معاون وزیر راه و شهرسازی:

نوع نگاه به صاحبان کسب و کار باید تغییر کند بورس مسکن حتماً سودده می شود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت:  ظرفیت تولید 
مس با افتتاح هایی که توسط رئیس جمهوری انجام شد، به 

۴00 هزار تن ارتقا پیدا کرد .
اردشیر سعدمحمدی روز پنجشنبه در آیین افتتاح طرح های صنعت مس 
منطقه خاتون آباد کرمان با حضور رئیس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس 
افزود: امیدواریم ظرف چهار سال آینده این ظرفیت را به 55۰ هزار تن در سال 
افزایش دهیم. وی با بیان اینکه جمعیت فعلی جهان حدود 7.7 دهم میلیارد 
نفر اســت گفت: پیش بینی میشــود در کمتر از 15 سال آینده این تعداد به 

9 میلیارد نفر افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بنابراین میزان تقاضای جهانی برای فلزات به طور چشمگیری 
افزایش پیدا می کند لذا برای مس نیز پیشبینی بر این است بین 6 تا هشت 
میلیون تن به تقاضای فعلی جهان که اکنون 24 میلیون تن است افزوده شود 
و در این راســتا این مجموعه برنامه ریزی کرده تا همسو با اقتصاد جهانی 

قسمتی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: با توجه به کیفیت 

منحصر به فرد تولید مس ایران که به پنج - 9 در جهان معروف اســت که 
منظور همان عیار 99.999 اســت و با توجه به اینکه از این مس در صنایع 
هایتک و نانو دنیا اســتفاده میشود امیدواریم بتوانیم  میزان بیشتری از بازار 

صادراتی جهان را به خودمان اختصاص دهیم.
سعدمحمدی گفت: میزان سرانه مصرف مس دنیا در حال حاضر 3.2 دهم 
کیلوگرم به ازای هر نفر است و این رقم در 2۰ سال آینده به پنج کیلو اضافه 
خواهد شــد و با برنامه ریزی می توانیم بازارهای بیشتری را در دنیا به خود 
اختصاص داده و در زمینه صادرات  ارز آوری بیشــتری را برای کشــور به 

ارمغان بیاوریم.
وی افزود: سال گذشته رکوردهای بسیار خوبی در تولید، فروش و صادرات 
اتفاق افتاد به طوری که در صادرات طی سال گذشته 2 و نیم برابر سال 97 
صادرات داشتیم و امیدواریم در اکتشاف در چند ماه آینده خبرهای بسیار خوبی 

را اعام کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: میزان ذخایر ما هشت 
میلیارد تن پانســنگ است که 32 و نیم میلیون تن مس خالص دارد و رتبه 

هشتم جهان را داریم و در تولید ذوب در حال حاضر با 25۰ هزار تن که در 
سال جهش تولید امیدواریم از مرز 27۰ هزار تن عبور کنیم و در افق 14۰3 بالغ 

بر 4۰۰ هزار تن مس قادر به تولید است.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری های شرکت مس در حال حاضر 2 میلیارد و 
27۰ میلیون یورو به عاوه 2۰ هزار میلیارد تومان اســت و امیدواریم ظرف 
دو ســال آینده تولید کنستانتره را از یک میلیون 18۰ هزار به دو میلیون تن 

کنستانتره در کشور ارتقا بدهیم. وی بیان کرد: در زمینه اکتشاف نیز طی سال 
گذشــته 7۰ هزار متر گمانه عمقی حفر شده و امسال 1۰۰ هزار متر برنامه 
ریزی شده و در منطقه میدوک معادن زیرزمینی را برای طراحی مس با عیار 
بیش از 75 صدم درصد در دستور کار قرار دادیم و در آینده بسیار نزدیک معدن 

زیرزمینی مس را فعال خواهیم کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایــران اظهار داشــت: در ارتباط با 
اسیدسولفوریک نیز بعد از سرمایه گذاری برای تبدیل به اسید فسفریک در 
حال حاضر کشور حدود 7۰۰ هزار تن پودرهای فسفاته وارد کشور می کند 
که قابلیت سرمایه گذاری با 85 میلیون یورو برای تبدیل اسید فسفریک به 
کودهای فســفاته که مورد نیاز کشاورزی است و مانع از فروش ارز می شود 

در دستورکار قرار دارد.
وی تاکید کرد: هفته آینده به تمام پرسنل به میمنت دستور رئیس جمهوری 
برای افتتاح پروژه های شرکت مس به تمام پرسنل و پیمانکاران یک میلیون 
تومان به عنوان پاداش واریز می شود و امیدواریم شرکت مس بتواند شرایط 

بهتری را نسبت به گذشته داشته باشد.

ظرفیتتولیدمسبه400هزارتنافزایشیافت
مدیرعاملمسایران:

صنعت فواد کشور با سابقه بیش از نیم قرن، 
امروز در بین رقبا در خاورمیانه از نظر تولید و 
صادرات حــرف اول را می زند و انتظار می رود 
تا ۱۴0۴ از سطح دهم جهانی هم با ارتقای 

جایگاه به رده هفتم برسد.
برپایه داده های طرح جامع فواد کشــور، عمده تولید 
کنندگان فواد در خاورمیانه کشورهای ایران، عربستان، 
امارات و قطر هســتند که سهم کشورمان با تولید حدود 
25 میلیون تن در سال 2۰18 بالغ بر 69 درصد ثبت شد.

هر چند که تازه تریــن آمارهای معاونت امور معادن و 
صنایع معدنــی وزارت صنعت با انجمن تولید کنندگان 
فواد ایران مربوط به عملکرد ســال 98 اختاف یک 
میلیون تنی دارد، اما در جایگاه کشورمان در منطقه خللی 

ایجاد نمی کند.

وزارت صنعت مجموع تولید فواد ســال گذشته را 28 
میلیــون تن )بنابر قول معاونت امــور معادن( و انجمن 
تولیدکنندگان فــواد ایران رقم 27 میلیون تن را اعام 

کرد.
آمارهای مورد بررســی حاکی از آن اســت که کشور 
عربســتان با 15 درصد تولید، امارات با 9 درصد و قطر با 
هفت درصد با فاصله بسیار زیاد در منطقه پشت سرایران 

قرار گرفته اند.
بیشترین مصرف کنندگان خاورمیانه

براســاس مطالعات طرح جامع فواد کشــور، ایران، 
عربستان و امارات عاوه براینکه بزرگترین تولیدکنندگان 
فواد در خاورمیانه محسوب می شوند، بیشترین مصرف 

فواد را هم دارند.
واقعیت اینکه ســه کشور یاد شــده خاورمیانه، )ایران، 

عربستان و امارات( بیش از 7۰ درصد سهم مصرف فواد 
را در این منطقه به خود اختصاص داده اند.

ایران 38 درصد مصرف، عربستان 21 درصد، امارات 15 
درصد را دارند و سپس عراق با 6 درصد و سایر کشورها 

در مجموع 2۰ درصد مصرف را از آن خود ساخته اند.

صادرات فواد
براساس آمار سال 2۰17 صادرات فواد خام کشورهای 
روسیه، برزیل و ایران، اوکراین و ژاپن بااترین میزان ثبت 
شــده بود و در این میان سهم ایران به رقم 6 میلیون و 

873 هزار تن رسید.
ایران در سالهای آغازین دهه 9۰ شمسی بطور متوسط 
پنج تا هفت میلیون تن واردات فواد اعم از شــمش و 
مقاطع فوادی داشــت، اما امروز در اندیشه دستیابی به 

سهم 4۰ تا 45 درصد تولید برای صادرات است.
آمار صادرات سال ۹۸

موضوع صادرات فواد هم اختاف آماری بین وزارت 
صنعت و انجمن تولید کنندگان فواد ایران وجود دارد، 
وزارتخانــه آمار صادرات این بخش را بیش از 9 میلیون 
تن )شــمش و تولیدات فوادی( اعام کرد، اما انجمن 

مزبور، در نامه ای که در اردیبهشت ماه جاری  خطاب به 
وزیر صنعت نوشته بود برای دغدغه های صادرات، رقم 

عملکرد سال گذشته را 11 میلیون تن ذکر کرد.
افق چشم انداز۱۴0۴

آمارهای رسمی وزارت صنعت پیرامون برنامه صادرات 
در افق چشم انداز 14۰4 رقم 14 میلیون تن را نشان می 
دهد که این رقم خوشبینانه در صورتی قابلیت تحقق دارد 
که بخش ســاختمان و مسکن کماکان در شرایط رکود 
بسربرد، اما طرح ملی مسکن که برنامه ساخت 4۰۰ هزار 
واحد را در دســتور کار دارد، می تواند تقاضای داخلی را 

ارتقا بخشد.
براساس سند چشم انداز پیش بینی شده در سال 14۰4 
میزان صادرات فواد در قالب شمش هفت میلیون تن و 

به همین میزان هم مقاطع فوادی صادر شود.  

ایران در صدر تولید و صادرات فواد خاورمیانه

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از استخراج ۴۷0 میلیون 
تن ماده معدنی در سال گذشته و برنامه ریزی برای رساندن 
این عدد به به باای ۵00 میلیون تن در سال جاری خبر داد و 
اعام کرد که با هماهنگی وزارت اقتصاد بخشی از سهام معادن 
که قابل واگذاری است، در بورس عرضه خواهد شد و جزئیات 
آن تا هفته های آتی اعام می شود. همچنین پهنه ها و معادنی 
که دست سازمان زمین شناسی یا شرکت مس بوده در برنامه 

واگذاری قرار گرفته است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در مراسم افتتاح چهار 
طرح مس خاتون آباد کرمان که به صورت ویدئو کنفرانس و توســط رئیس 
جمهور افتتاح شد، اظهار کرد: هم اکنون تولیدات آلومینیوم، مس و فواد دو برابر 
نیاز کشور است و در همین راستا در سال گذشته و برای اولین بار رکورد تولید 
مس و فواد در کشــور زده شد. وی افزود: در تولید روی میز 8 برابر مصرف 
کشور ظرفیت داریم و 4 برابر نیاز کشور تولید داریم که مابقی آن صادر می شود. 

همین روند در مورد سایر محصوات معدنی نیز کمابیش صدق می کند.
بخشی از سهام معادن که قابل واگذاری است در بورس عرضه خواهد شد

رحمانی با بیان اینکه در مهمترین محصوات صنایع معدنی، مثل آلومینیوم، 
مس و فواد هم اکنون هیچ مشــکلی در تامین داخل نداریم و صادرات نیز 
انجام می شود، با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور و هیات دولت در حوزه معدن 
و صنایع معدنی، گفت: دو اقدام ویژه در دستور کار قرار گرفته که در یکی از 
موارد با هماهنگی وزارت اقتصاد بخشــی از سهام معادن که قابل واگذاری 
است در بورس عرضه خواهد شد و به صورت کمی هم عددی تعیین شده و 
تا هفته های آتی اعام می شود. مورد دوم نیز واگذاری خود پهنه ها و معادنی 
است که دست سازمان زمین شناسی است و یا دست شرکت مس بوده که 
در برنامه واگذاری قرار دارد.رحمانی همچنین با بیان اینکه در بخش معادن 
اقدامات بزرگی آغاز شده و امسال در حوزه واگذاری معادن نیز انقابی شکل 
خواهد گرفت، تصریح کرد: این اقدام از چند ویژگی خوب برخوردار است که اوًا 
استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، اردبیل، یزد و خراسان رضوی غیر 

از کرمان و آذربایجان شرقی که از قبل محور تولید مس بودند، چندین استان 
جدیداً مورد اکتشاف قرار گرفتند.وی افزود: طبق برآوردهای اولیه ذخایری در 
برخی از این استان ها کشف شده که با ذخایر قبلی مس در سطح کشور برابری 
می کند و در استانی مثل سیستان و بلوچستان واقعاً یک اتفاق بزرگ و نوید 

بخش است.
به گفته این مقام مسئول دیگر ویژگی مهم این برنامه توسعه آن است که 
این اقدامات توســط وزارت صمت و بدون وابستگی به منابع دولتی در قالب 
یک کنسرسیوم متشکل از 11 شرکت عملیاتی شده و سازمان ایمیدرو و زمین 
شناسی در بخش اکتشافات اقدام کردند و دستور رئیس جمهور برای واگذاری 
امور به مردم در این بخش، به صورت کامل نمود یافته و خوشبختانه نتیجه 
بخش نیز بوده و اکتشافات موجود بیش از دو برابر شده است که حاصل این 

اقدامات است.
جزو ۱0 کشور برتر معدنی دنیا هستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کشور پهناور ایران 64 ماده معدنی 

در خود دارد و به لحاظ معدنی جایگاه ویژه ای برای کشورمان وجود دارد و به 
همین خاطر است که جزو 1۰ کشور برتر معدنی دنیا به شمار می آییم، تاکید 
کرد: این ظرفیت دولت را بر آن داشــته تا با بهره گیری از امکانات نسبت به 
توسعه پهنه های معدنی اقدام کند به گونه ای که امروز کشور ما جزو کشورهای 

صاحب نام در عرصه تولید محصوات معدنی است.
وی افزود: بســیاری از دانش های فنی مورد نیاز را کسب کردیم و به ویژه 
در صنایع معدنی و فلزات و فلزات رنگی، امروز فن آوری آنها بومی شــده و 
کشورمان از یک وارد کننده محصوات معدنی به صادر کننده محصوات 

تبدیل شده است.
استخراج ۴۷0 میلیون تن ماده معدنی در سال گذشته

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: سال گذشته 47۰ میلیون تن ماده 
معدنی در کشور استخراج شد و امسال برنامه وزارت صمت است که این حجم 
از تولیدات را به باای 5۰۰ میلیون تن استخراج برساند که حدود 35 درصد این 

تولیدات مربوط به حوزه فلزات بوده است.
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وزیر صمت با صدور دســتور ویژه به 
رئیس ســازمان حمایت، از مسئوان 
این سازمان خواست تا با توجه به وجود 
برخی قیمت های غیر متعارف نســبت 
به قیمت واقعی خــودرو در بازار آزاد، با 

متخلفان برخورد کنند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دســتور 
ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، از مسئوان این سازمان خواست 
تا با توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف 
و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار 
آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این 
موضــوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد نمایند 

و مراتب را مستمراً به مردم اطاع رسانی کنند.
رضا رحمانی در این راســتا تاکید نموده است؛ 
به منظور حمایــت از حقوق مصرف کنندگان و 
ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان 

ســود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به 
پیگیــری جدی و برخورد با قیمت ســازی های 
کاذب، در اســرع وقــت با اتخــاذ تصمیمات و 
اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با 
سایر دستگاه های نظارتی و امنیتی موارد بررسی 
و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت 
مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق 
حقه شــهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب 

گزارش نمائید.
وی تصریح کرده اســت: ضروریست اقداماتی 
همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان 
احتمالــی احتکار خودرو، پیگیری، شناســایی و 
برخورد قاطــع و قانونی از طریق مراجع نظارتی 
و قضائی با ســایت های اینترنتی متخلف که با 
ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب 
می کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار 

گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب 
به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام 
متقاضیان در ســایت های فروش خودروسازان 

داخلی بــه جد و در ســریع ترین زمــان مورد 
رصــد دقیق قرار گیرد تا شــرایط برای رفع نیاز 
مصرف کننــدگان واقعی خودروهای تولید داخل 

تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان و 
دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه 

غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.
رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت های 
موجود در بازار و مناســب نبودن سرمایه گذاری 
مــردم در این عرصــه، تاکید نموده اســت با 
هماهنگی با رســانه های پــر مخاطب داخلی 
زمینه ی آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب 
همراهی بیشــتر ایشــان و کوتاه کردن دست 

سودجویان صورت پذیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت تصریح نموده 
اســت با شناســایی کانون های فرصت طلب و 
برخورد قاطع بــا آنان و همچنین با توجه به نام 
گذاری امســال به نام سال جهش تولید، تاش 
مضاعفــی جهت تولید و عرضه هرچه بیشــتر، 
 زمینه ی این سوءاســتفاده ها هرچه ســریع تر از 

بین برود.

برخورد با متخلفان بازار خودرو

 ماهانه ۵0 هزار خودرو گازسوز می شودبهره برداری پارکینگ طبقاتی نیایش تا پایان سال 
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
از آغاز گازسوز کردن ماهانه ۵0 هزار خودرو از خرداد 
خبر داد و گفت:  شهرداری برای ارائه زمین در مناطق 
شمالی تهران به منظور احداث جایگاه سی ان جی 

موافقت کرده است. 
»حمید قاسمی ده چشمه« افزود: در شمال تهران با کمبود جایگاه 
سی ان جی رو به رو هستیم،  که در این زمینه شهرداری چند زمین 
را برای احداث جایگاه های کوچک مقیاس سی ان جی معرفی 
کرده است. قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

با بیان اینکه قرارداد تامین تجهیزات با مخزن سازان بزرگ برای تامین مخازن سی ان جی خودروها تکمیل شده، ادامه داد: خط تولید این 
شرکت ها فعال است و هر مخزن ساز روزانه 3۰۰ تا 6۰۰ مخزن تولید می کند. وی افزود:  اکنون نرم افزار ثبت نام آماده است و متقاضیان 
می توانند برای اقدام به تبدیل خودروهای خود درآن ثبت نام کنند. قاسمی با اشاره به اینکه اولویت اول گازسوز کردن وانت بارها است،  گفت: 
تبدیل خودروها در دو بخش کارخانه ای با هدف تولید موتور گازسوز و کارگاهی با تبدیل موتورهای بنزینی موجود انجام می شود. وی تاکید 
کرد: دو کارخانه ایران خودرو و سایپا به طور مستقیم خودروها را دوگانه سوز تحویل خواهند داد.قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران اضافه کرد: هر کدام از این کارگاه ها موظفند از ماه آینده، ماهانه 1۰ هزار خودرو را تبدیل کنند و به صورت متوسط با تغییراتی که 
عملیاتی می شود باید هر ماه بین 5۰ هزار خودرو تبدیل کنیم. وی با اشاره به اینکه شیوع کرونا باعث شد تا کار با تاخیر رو به رو شود،  گفت:  
اکنون با پنج مخزن ساز و دو خودروساز قراردادهای نهایی امضا شده است.  قاسمی اولویت بعدی برای تبدیل خودروها را مسافربرهای 

شخصی عنوان کرد و افزود:  زیرساخت های این کار نیز آماده شده و دوگانه سوزکردن این خودروها جزو تعرفه رایگان خواهد بود. 

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از بهره 
برداری پارکینگ ۹ طبقه  نیایش تا پایان سال خبر داد.

علی پیوسته مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، 
درباره روند ســاخت پارکینگ نیایش گفت: این پروژه از ســال 
93 شروع شده اســت که به علت یک سری معارض تملکی و 
تاسیساتی و همچنین بحث نقدینگی در مقاطعی متوقف شد، اما 
دوباره سال گذشته روند ساخت آن از سر گرفته شد که امیدواریم تا 
پایان امسال 9 طبقه پارکینگ این مجموعه به بهره برداری برسد.  
وی افزود: پارکینگ ها از طبقه منفی یک آغاز و در منفی 9 تمام 

می شود. ارتباط آن در طبقه منفی یک با بزرگراه نیایش است و در قسمت منفی 9 به تونل وصل می شود. پیوسته گفت: حدود 47 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته ایم و در بخش ستون های اصلی که میانه پروژه است طرح کامل شده و کارهای ستون های پیرامونی آن هم به 
پایان رسیده است. هم اکنون در طبقه منفی 5 هستیم که کارهای آن در حدود 3۰ درصد انجام شده، طبقه منفی 4 هم تا پایان سال به اتمام 
می رسد. وی افزود: ساخت هر طبقه از این پارکینگ حدود 45 روز طول می کشد و برای ساخت هر دو طبقه 3 ماه زمان نیاز داریم. کارهای 
اصلی آن انجام شده است و تاش می کنیم تا پایان سال هر 9 طبقه پارکینگ به بهره برداری برسد. در صورتیکه نقدینگی پروژه تأمین شود 
می توانیم 2 طبقه تجاری این سازه را هم به اتمام برسانیم. برآورد هزینه این پروژه 1۰5 میلیارد است که در حال حاضر در حدود 45 میلیارد 
هزینه شده است که یک سری مطالبات پیمانکار دارد که بزودی تأمین خواهد شد. مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درباره 
اجرای دستورالعمل های بهداشتی در کارگاه های عمرانی گفت: شیوه نامه معاونت شهرسازی معماری شهرداری تهران به همه پروژه های 

عمرانی شهر اباغ شده است که در همه پروژه ها این شیوه نامه در بحث بهداشتی و کنترل های ازم اجرا می شود. 

 خودروهای خودران »ولوو« به فناوری لیدار جهز خواهند شد
( اعام   Volvo( »ولوو« شرکت خودروسازی 
کرده است قصد دارد در نسل جدید خودروهای 

خودرانش از فناوری لیدار استفاده کند. 
وســایل نقیله خودران امروزه بسیار پیشرفته هستند و از 
دوربین و رادار و جی.پی.اس گرفته تا حسگرهای فراصوت 
درون آنها تعبیه شده است. با این حال ، به طور کلی فناوری 
لیدار به دلیــل گران بودن در بین آنها نبوده اســت. حال 
شــرکت ولوو اعام کرده قصد دارد از سال 2۰22 در نسل 
جدید خودروها خودرانش فناوری لیدار نرم افزار »لومینار« 

)Luminar( را تعبیه کند.
ایدار )Lidar( یا لیدار، یکی از فناوری های سنجش از 
راه دور است که با تاباندن لیزر به هدف و تجزیه و تحلیل نور 
بازتاب شده، فاصله را اندازه می گیرد. ایدار مشابه رادار است 
که بعضی اوقات نیز رادار لیزری نامیده می شــود. اختاف 
اصلی ایدار و رادار، طول موج های تابشــی مورد استفاده 
اســت. رادار از طول موج هایی در ناحیه رادیویی اســتفاده 
می کند در حالی که ایدار طول موج های لیزری بکار می برد.

لیدار با انتشــار پالس هایی از نور لیزر که میلیون ها بار در 

ثانیه منتشر می شوند، کار می کند و فاصله اشیای اطراف با 
خودرو را با ایجاد نقشه زنده سه بعدی از محیط بر اساس نور 
منعکس شده تعیین می کند. این نوع فناوری وسایل نقلیه 
خودران فورد را قادر ساخته است تا در برف و تاریکی حرکت 
کنند، در حالی که تویوتا نیز قصد دارد از فناوری لیدار در نسل 
بعدی وسایل نقلیه خودران خود استفاده کند. البته »ایان 
ماسک« مدیرعامل شرکت تسا با استفاده ازچنین فناوری 

گرانی مخالف است و استفاده از آن را غیرضروری می داند.

جوان روغن های تقلبی خودرو در بازار 
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو از جوان روغن های تقلبی خودرو در بازار 

خبرداد.
علیرضا نیک آئین با اشاره به اینکه این روغن ها در کارگاه های زیر پله ای تولید می شود، افزود: 

حجم تولید این روغن ها بااست و با نام نشان های معروف خارجی در بازار عرضه می شود.
وی با بیان اینکه کارگاه هایی در نقاط دور از دسترس راه اندازی شده که اقدام به تولید این روغن ها 
می کند گفت: این روغن ها از تر کیب روغن های سوخته همراه با چسب و گازوئیل تولید می شود 
که خسارات شدیدی به خودرو وارد می کند. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با بیان اینکه این 
روغن ها از سوی تعمیرکاران قابل تشخیص نیست ادامه داد: به دلیل گران قیمت بودن روغن های خارجی، تقلب و تولید این روغن ها 
نیز در نشان های خارجی بیشتر انجام می شود بنابراین به مشتریان توصیه می شود روغن های ایرانی خریداری کنند و یا روغن خارجی 
را از مراکز دارای مجوز تهیه کنند. نیک آیین با اشاره به همکاری نیروی انتظامی برای مقابله با این متخلفان گفت: این فعالیت بصورت 

گسترده در حال انجام است و هم اکنون شکایات زیادی به اتحادیه ارسال شده است.

افت 42 درصدی فروش کیاموتورز
فروش خودروهای کیاموتورز در آوریل 2020 نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته حدود ۴2 درصد کاهش یافته است. 
شرکت کیا موتورز به تازگی با انتشار گزارشی جدید اعام کرده است که میزان فروش 
خودروهای برند کیا در بازارهای جهانی در ماه گذشته میادی یعنی آوریل 2۰2۰ با یک 
کاهش 41.1 درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته به 134 هزار و 216 دستگاه 

رسیده است.
البته این در حالیست که میزان فروش این برند کره ای در بازار کره جنوبی علی رغم تبعات 

منفی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا، با رشدی 19.9 درصدی روبرو شده و به 5۰ هزار و 361 دستگاه رسیده است.
بر اساس گزارش وب سایت automobilsport، در میان مدل های مختلف این خودروساز شاسی بلند کیا اسپورتیج با فروش 
18 هزار و398 دستگاه در بازار های جهانی موفق شده رتبه نخست پرفروش ترین خودروی این برند کره ای را به خود اختصاص 
دهد. بعد از آن نیز شاسی بلند کیا سلتوس با فروش 16 هزار و 655 دستگاه و سدان کیا فورته موسوم به K3 نیز با فروش 13 هزار 

و 12۰ دستگاه به ترتیب در رتبه های دوم و سوم فهرست پرفروش ترین خودروهای این برند جای گرفته اند. 

تحول طراحی مرسدس بنز بعد از کرونا 
یکی از طراحان ارشــد مرسدس بنز از تغییر و تحوات مهندسی و طراحی 

خودرو ها پس از بحران شیوع ویروس کرونا سخن گفت. 
از آنجایی که شیوع گسترده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا موجب شده است 
بسیاری از ابعاد مختلف زندگی شهروندان در کشورهای مختلف جهان تحت تاثیر قرار گرفته و 
دستخوش تغییرات متعددی شود، پیش بینی می شود که زندگی بعد از این بحران تفاوت زیادی 

با زندگی پیش از آن خواهد داشت.
بر اساس گزارشی که در وبسایت carscoops آمده است، گوردون واگنر، یکی از طراحان 
ارشد خودروهای مرسدس بنز در گفت وگو با بلومبرگ به تازگی به نکات جالبی از تاثیر و تبعات ناشی از شیوع گسترده و ویروس 
کرونا بر صنعت خودروسازی اشاره کرده است. وی در سخنان خود اظهار داشته است که آینده صنعت خودروسازی بدون شک بعد 
از همه گیری بیماری کووید 19 شاهد تغییرات متعددی خواهد شد. او بر این باور است که وسایل نقلیه و خودروها پس از شیوع کرونا 
به گونه ای طراحی خواهد شد که برای سرنشینان خودرو نظافت و محیطی عاری از هرگونه ویروس و میکروب را به ارمغان بیاورد تا 

آنها بتوانند بدون هیچ گونه نگرانی سوار خودرو شده و در سطح شهر تردد داشته باشند. 
از طرفی دیگر فلیکس کلیبرتوس، مدیر بخش طراحی خارجی رولزرویس نیز در اظهاراتی مشابه از افزودن قابلیت و امکاناتی جدید 
برای خودروهای جدید سخن گفته است. بنابراین به نظر می رسد که خودروسازان در آینده تمرکز بسیار بیشتری بر طراحی و تولید 
کابین خودروها داشته باشند؛ به گونه ای که خودروها به سیستم تصفیه هوای پیشرفته مجهز شده و با نور فرابنفش از نفوذ باکتری ها، 

ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا به داخل کابین خودرو جلوگیری به عمل آورند.

نگرانی بی ام و از تداوم وضعیت قرمز فروش خودرو در اروپا
مدیرعامل شــرکت خودروسازی بی ام و هشدار داده که افت تقاضا برای 
خرید خودرو در اروپا در باقی سال جاری میادی نیز همچنان تحت تاثیر 

ویروس کرونا ادامه خواهد داشت. 
الیور زیپس، مدیر عامل شرکت خودروسازی بی ام و به تازگی در خصوص تاثیر و تبعات 
منفی ناشی از شیوع گسترده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا که منجر به 
اعام وضعیت اضطراری قرنطینه و وضع محدودیت های جدی برای تردد شهروندان از 
سوی کشورهای مختلف و تعطیلی کارخانه های خودروسازی و تمامی کسب و کارها شد، 
هشدار داده و خاطرنشان کرده است که وضعیت وخیم فروش خودرو و افت شدید تقاضا در بازارهای اروپایی حتی پس از پشت 
سرگذاشتن اوج بحران کرونا نیز در باقی مانده سال جاری میادی ادامه خواهد داشت و به نظر نمی رسد که وضعیت آن رو 

به بهبود قابل توجه و چشمگیری برود.
همزمان با اوج گرفتن بحران کرونا در اروپا در اواســط مارس 2۰2۰، تمامی کارخانه های خودروســازی، فروشــگاه ها و 
نمایشگاه های خودرو در اروپا تعطیل و متوقف شد و طبق آمار های منتشر شده شرکتهای فعال در این صنعت را به شدت با 

مشکات و بحران های مالی هنگفتی روبه رو کرد. 
به عنوان مثال میزان فروش خودرو در بازار انگلستان در آوریل 2۰19 به مدت مشابه سال گذشته 97.3 درصد کاهش یافته 

است.
به عقیده مدیرعامل بی ام و، با اینکه بســیاری از کشورهای اروپایی از آغاز ماه جاری میادی یعنی مه 2۰2۰ تصمیم به 
بازگشایی و کاهش محدودیت های مربوطه گرفته اند، به نظر می رسد که بازار فروش خودرو در این قاره سبز همچنان تا پایان 

سال 2۰2۰ میادی با مشکل مواجه خواهد بود.
میزان فروش جهانی گروه خودروسازی بی ام و آلمان در سه ماهه نخست سال جاری میادی 2۰.6 درصد کاهش یافته 
که در بازار کشورهای اروپایی با کاهش 18 درصدی روبرو بوده است. این میزان کاهش در ماه آوریل هم چنین به 44 درصد 

نیز رسیده است.
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سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ 
خودرو در روز های اخیر در بازار گفت: این افزایش 
قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و 
شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ 

داده است.
وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید 
درب کارخانه، که مربــوط به چهار ماه قبل بود، 37 میلیون و 
5۰۰ هزار تومــان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید 
اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد 
از آن صورت نگرفته اســت، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، 

بازار بوده است.
به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودرو ها 
بر اساس قیمت های مصوبی اســت که در نهاد های نظارتی 
از جمله شــورای رقابت و ســازمان حمایت تعیین می شود و 
خودرو ها بر آن اساس به فروش می رسد. وی همچنین گفت: 
خودروسازان در حالیکه باید همه نهاده های تولید از فواد و مس 
و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کاا و 
به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس 
قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشــته 
خودروسازان شده است. نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن 
نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهاده های تولید گفت: جهش اولیه 
قیمت خودرو در سال 1391 در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم 
رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد 
و این روند همچنان ادامه دارد. وی افزود: مجوز های نهاد های 
ذیربط برای افزایش قیمت محصوات به هیچ وجه جوابگوی 
هزینه های تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور 
مثال در سال 95 مجوز افزایش قیمت متوسط 2/1 درصدی و 
در سال 96 مجوز افزایش قیمتی 9/1 درصد داده شد که هیچ 

تناسبی با رشد سایر نهاده ها و هزینه ها نداشت.
مدیر مالی و اقتصادی ســایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال 
قیمت فروش یک محصول سایپا 1۰۰ تومان باشد، هزینه مواد 
اولیه آن 114 تومان و با احتساب هزینه های جانبی 17۰ تومان 
است یعنی این شرکت برای هر 1۰۰ تومان فروش، 17۰ تومان 
هزینه می کند و به عبارت دیگر، با هر فروش، 5۰ درصد چرخه 
نقدینگی شرکت از دست می رود که فشار زیادی به صنعت و 

خودروساز وارد کرده اســت. وی افزود: این امر منجر به زیان 
3۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده 
است که زیان ها در صورت های مالی شرکت ها در بازه های سه 
ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطاع عموم رسانده 
می شود. به گفته نوردرخشــان، هزینه تمام شده خودرو به دو 
بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود که در بخش هزینه های 
خارجی، هر خودرو حدود 2 هزار دار هزینه دارد که نرخ دار در 
سال 1397 حدود 67۰۰ تومان بود و در سال گذشته به 1۰ هزار 
و 3۰۰ تومان رسید و امسال به 14 هزار تومان رسیده است و با 
توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک 
دســتگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است. وی افزود: در 
هزینه هــای داخلی هم، در یک قلم کاای ورق آهن، با توجه 
به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن 
مصرف می شود نرخ ورق آهن از کیلویی 35۰۰ تومان در ابتدای 
97 به 7 هزار تومان در انتهای آن سال و 86۰۰ تومان در سال 
98 رسید و امروز به باای 1۰ هزار تومان افزایش یافته است. 
وی افزود: در مواد پلیمری و شــیمیایی هم 6۰ درصد افزایش 
قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ 
به 7۰ و اســتیک به 85 درصد رسید و حتی در کاایی مثل 
کاتالیست اگزوز که 3 گرم پاادیوم که کاایی با ارزش است 
این محصول، از 59۰ هزار تومان در ســال 97 به دو میلیون و 

71۰ هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.
نوردرخشــان تاکید کرد: نرخ گذاری دســتوری به هیچ وجه 
جوابگوی رشد نهاده های تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار 
مردم متضرر می شوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینه ها 

و درآمد خودروسازان شده است.

رئیس پلیــس راهــور ناجا از حــذف جریمه و 
کروکی های کاغذی در نیمه اول سال ۱3۹۹ خبر 
داد و گفت: جریمه و کروکی های کاغذی در راستای 

تحول سیستمی پلیس، الکترونیکی می شود. 
سردار سیدکمال هادیانفر درباره اجرایی شدن حذف جریمه 
و کروکی های کاغذی که قرار بود اسفند سال 1398 انجام 
شود، اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که به صورت جدی در 
پلیس راهور عاوه بر برنامه هایی از جمله کاهش تصادفات، 
مدیریت صحیــح ترافیک و ارائه خدمــات مطلوب، انجام 
می شود؛ تحول سیستمی در حوزه هوشمند سازی پلیس در 
این بخش اســت که البته اقدامات گسترده ای در این حوزه 

صورت گرفته است.
وی ادامه داد: حذف جریمه و کروکی های کاغذی منجر به 
صحت کار و کاهش هزینه های دولت و مردم می شــود که 

این اقدام از موضوعات جدی پلیس است.
این مقام انتظامی افزود: حدود 6 هزار دست افزار در کشور 
به همین منظور در اختیار مأموران پلیس قرار گرفته و تقریبًا 
درصد زیادی از همکارانم در پلیس راه های شهرها و پلیس 
راه از دست افزارهای هوشمند استفاده می کنند که از طریق 
این دست افزارها نسبت به وضعیت راننده و وسیله نقلیه مطلع 

می شوند.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: در اعمال جریمه دســتی 
چنین مزیتی وجود ندارد اما با الکترونیکی شــدن جریمه و 
کروکی ها، کافی است شماره پاک را وارد سیستم کنیم تا 
تمام اطاعات وسیله نقلیه در دست افزار پلیس رؤیت شود و 
دیگر نیازی نیست که بقیه موضوعات مرتبط به خودرو را وارد 

کنند یا با وارد کردن کد ملی یا شماره گواهینامه به راحتی 
اطاعات خودرو در اختیار پلیس قرار می گیرد.

سردار هادیانفر افزود: از طریق دست افزارها می توان بیمه 
خودروها را چک کرد و از معتبر بودن آن مطمئن شــد البته 
اطاعات دیگری نیز از جمله مسروقه یا توقیفی بودن خودرو 

نیز در اختیار افسر پلیس راهور قرار می گیرد.
وی به موضوع کرونا و اختال در برنامه ریزی ها، اشــاره 
و بیان کرد: البته این ویروس نه تنها در برنامه ریزی پلیس 
بلکــه در برنامه ریزی دنیا اختال ایجاد کرده اما خیلی زود 
تجهیزات مرتبط به این موضوع کامل می شود و به تعهدی 

که به مردم داده ایم، عمل خواهیم کرد.
رئیــس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه به زودی سیســتم 
الکترونیکی شــدن جریمه و کروکی ها در کشور به صورت 
یکپارچه انجام می شــود، گفت: از اقداماتی که براســاس 
مصوبات مجلس شورای اسامی صورت گرفت این است که 
جریمه ها را بافاصله به صورت پیامک به افرادی که تخلف 
کرده اند، اطاع رسانی کنیم که بدانند در کجا و به چه دلیلی 
جریمه شده اند از این طریق اقدام پیشگیرانه صحیح اتفاق 
می افتد و همچنین هموطنــان از میزان جریمه خود مطلع 

می شوند تا مشمول بحث دو برابری شدن جرایم نشوند.
ســردار هادیانفر افزود: اکنون در سراســر کشور بیش از 
9۰ درصد جریمه ها با سیستم دست افزار انجام می شود هر 
چند با پانچ دستی نیز پیامک به هموطنان ارسال می شود اما 

دست افزارهای پلیس بافاصله جریمه ها را ارسال می کند.
وی درباره حذف کروکی های دستی، گفت: دوره آزمایشی 
آن سپری شــده و به دنبال تأمین تجهیزات در این زمینه 

هستیم تا کروکی ها الکترونیک شوند.
ایــن مقام انتظامی ادامــه داد: در مرحله اول کروکی های 
سازشی را تحت شبکه، اجرایی می کنیم که در این سیستم 
مختصات اطاعات به صــورت دقیق در اختیار پلیس قرار 
می گیرد و همچنین از کروکی های تقلبی و کاهبرداری در 
این بخش جلوگیری می شــود و صحت بخشی که در این 
زمینه وجود دارد بسیار بیشتر از کروکی های دستی و زمان بر 
است که با تأمین تجهیزات مورد نیاز جریمه و کروکی های 

الکترونیکی تا نیمه اول امسال اجرایی می شود.

مدیرعامل ایران خودرو در راســتای تاکیدات رهبری مبنی بر 
بهره مندی از ظرفیت های داخلی برای تولید خودرو  اباغیه ای 

صادر کرد.
در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر بهره مندی از ظرفیت های 
داخلی برای ارتقای بازدهی و راندمان خودرو های تولید داخل با مصرف 5 لیتر 
سوخت در هر 1۰۰ کیلومتر پیمایش، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
معاونت تحقیقات، طراحی و تکوین محصول این خودروساز را موظف و مکلف 

به تسریع در اجرای اقدامات عملیاتی برای تحقق فرمایشات معظم له کرد.
آقای فرشاد مقیمی در اباغیه ای خطاب به معاونت تحقیقات، طراحی و تکوین 
محصول تاکید کرده است، تا با استناد به نقشه راه موتور مصوب در ایران خودرو 
و با بهره مندی از تمامی ظرفیت های دانشی، مدیریتی، سازماندهی، مالی و 
گروه صنعتی ایران خودرو، بخش خصوصی و تمامی نهاد ها و سازمان های 
مرتبط در کشور، برنامه های اجرایی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین 

و نسبت به تسریع در عملیاتی کردن این برنامه ها اقدام شود. 

تسریععملیاتیکردنتولیدخودرو
بامصرفسوختپایین


