
زور کرونا به هواوی نرسید!
رییس خانه معدن مطرح کرد:

صدور ۱۳۲ بخشنامه برای بخش معدن 
در یکسال

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی:

کرونا نبود، مرز تولید 
در سال شکسته می شد

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه ســازی کشور، 
اگر چه ســال ۹۸، ســالی پر فراز و فرود به لحاظ تیراژ تولید 
برای صنعت خودرو ایران بود اما در پایان این ســال عملکرد 
و دســتاورد قابل قبولی از اتحاد و همبستگی خودروسازان 
و قطعه ســازان برجای ماند.آرش محبی نژاد در گفت و گو با 
ایسنا، با بیان اینکه براســاس آمار، انحراف منفی و تجمیعی 
تولید خودروســازان از ۴۰ درصد در نیمه اول سال گذشته 
به حدود ۱۳ درصد در پایان سال ۹۸ رســید، افزود: در نیمه 
اول ســال ۹۸ تولید در ایران خودرو به خصوص در مردادماه 
کاهش بیشــتری یافت و نوعی ســقوط آزاد در تولید ایران 

خودرو صورت گرفت. افت تولید ایران خودرو در نیمه ســال 
۹۸ موجب شد که این خودروســاز تا حدودی زنجیره تامین 
خود را از دســت بدهد. این روند نزولی تولید اگر چه در سایپا 
نیز با شیب بسیار مالیم تری تا مرداد ۹۸ ادامه داشت اما در سه 
ماه شهریور، مهر و آبان روند تولید سایپا به مراتب بهتر و باالتر 
از ایران خودرو شــد.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
افزود: سایپا در طول ســال ۹۸ با ایجاد تناسب در پرداخت و 
برنامه ریزی و نظم بخشی در توزیع مطالبات، روندی پایدار و 
ضرب آهنگ مشخصی را در تولید و پرداخت مطالبات داشت، 

چنانچه این شرکت در ۸ ماه اول سال ۹۸ ....

پرتاب نخستین ماهواره نظامی، 
دستاورد ملی است

وزیر نفت :

 اوپک به تنهایی نمی تواند 
مشکل بازار نفت را حل کند
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تجاری سازی دستاوردهای فضایی؛
نمونه تجاری رادار دهانه مصنوعی هواپایه ساخته شد
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از آنجایی کــه تولید و تــورم دو متغیر 
مؤثر بــر صــادرات غیرنفتی هســتند و 
متغیرهــای مذکــور از نرخ ارز نیــز تأثیر 
می پذیرند،گرچه افزایــش نرخ ارز به طور 
مستقیم موجب افزایش صادرات غیرنفتی 
می شــود، اما اثرات غیرمستقیم حاصل از 
افزایش آن به دلیل افزایش تورم و کاهش 
تولید، در نهایت موجــب کاهش صادرات 

غیرنفتی می شود. 
در نظــام آمارهــای قیمــت، کاالهای 
وارداتــی بــرای مقاصد متعــددی به کار 

گرفته می شوند.
 شاخص قیمت کاالهای وارداتی،  روند 
تغییــرات قیمت محصوالت عرضه شــده 
از خارج به داخل کشــورو شاخص قیمت 
کاالهای صادراتی نیز  روند تغییرات قیمت 
محصوالت عرضه شده از داخل به خارج از 
کشور طی دوره زمانی مشــخص را نشان 
می دهد. با توجه به این که قیمت کاالهای 
وارداتــی و صادراتــی یکــی از مهم ترین 
عوامل اثرگذار بــر میزان مبادالت خارجی 
کشــورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده 
رابطه مبادله است، تغییرات آنها از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
درواقع زمانی که تورم کاالهای وارداتی 
افزایش می یابــد از دو جهت باعث افزایش 
هزینه هــا در داخــل می شــود. دربخش 
کاالهای وارداتی ســاخته شــده و نهایی 
به صورت مســتقیم قیمت تمام شده این 
کاالها را در بــازار افزایــش می دهد و در 
مواد اولیه و کاالهای واســطه ای نیز باعث 
افزایش هزینه ها و قیمت تمام شــده برای 

تولیدکننده می شود.
 در درکشــورما تصور بر این است که هر 
چه صادراتمان بیشــتر باشد و تراز تجاری 
مثبتی داشته باشــیم به منظور بهتر بودن 
وضعیت اقتصاد اســت که این مســأله به 
واسطه بســیاری از یافته  های علم اقتصاد 

توسط کارشناسان نقض می شود.
وقتی صادرات صــورت می گیرد یعنی 
ما تالش کرده  ایم، تولید داشته ایم، زمان 
گذاشته ایم و با ایجاد شغل تولید را صورت 
داده  ایم، تمامی اجزای جمله قبل از لحاظ 
اقتصادی مثبت هســتند و به نظر می رسد 
صادرات واقعا به نفع یک کشــور است. در 
مقابل وقتی کــه مــا واردات داریم یعنی 
کشور دیگری زحمت کشــیده و ما داریم 
از زحمات آن ها با صرف هزینه اســتفاده 

می کنیم.  
در کشــوری مثل ایــران که مســائل 
سیاسی بسیاری در اقتصاد روزمره دخیل 
است ممکن اســت ما نخواهیم کاالهایی 
استراتژیک را از کشورهای دیگر وارد کنیم 
و قصدمان بر تولید این کاالها باشــد، اگر 
از ایران فاکتور بگیریم در یادداشــت امروز 
می خواهیــم روی دیگر ســکه را در بحث 

واردات به شما نشان دهیم.
برخی کارشناســان اقتصادی معتقدند 
در تجارت بین  الملل باید بیشترین میزان 
خدمات و کاال را دریافــت کنید و کمترین 
میزان کاال و خدمــات را پرداخت کنید. در 
کشور آمریکا اگر سری به اعداد و آمار بزنیم 
متوجه می  شــویم که این کشــور با وجود 
اینکه تــراز تجاری منفــی دارد و این تراز 
تجاری در ســال های اخیر تقریبا منفی  تر 
شده است خواهیم دید که اقتصادش رشد 
داشته اســت )عدد جی دی پی اقتصاد یا 
همان تولید ناخالص ملی بیشــتر شــده 
است(. اگر کمی مســأله را باز کنیم متوجه 
می شویم که مردم آمریکا بهای کمتری را 
برای محصولی از چین یــا مکزیک یا ژاپن 
می  پردازند و این موجب می شــود که یک 
آمریکایــی بتواند قدرت خرید بیشــتری 
داشــته باشــد و در صورتی که مشــکل 
بیکاری در آمریکا باال نباشــد اقتصاد مردم 

رونق بیشتری پیدا می کند.
ممکن است این منطق در همه کشورها 
صادق نباشــد اما کشــورهایی که هزینه 
تولید در آنها باالست و مردمشان با واردات 
قدرت خرید بیشــتری پیدا می  کنند می 
 توانند تراز تجاری منفی داشــته باشند و 
اقتصادشــان در عین حال رشد کند. یک 
نگاه دیگر به مســأله تراز تجــاری منفی 
این است که کشــوری که صادراتش کمتر 
از واردات بــوده یعنی نیازمند پول اســت 
برای خرید این مابه التفــاوت و این پول را 
از کشــورهای دیگر می تواند قرض کند و 
در صورتی که پول قرض شــده به درستی 
در کشــور خرج شود به رشــد اقتصاد آن 
کشور منجر می شود. مشکلی که در حالت 
دوم وجود دارد این اســت که ممکن است 
همیشه کشورهای دیگر به شما پول قرض 
ندهند و همینطور صندوق بین  المللی پول 
به شما نخواهد پول قرض بدهد که فقط در 
موارد خاص اتفاق می افتــد و اگر پولی که 
قرض گرفته  ایم را به درســتی خرج نکنیم 
ممکن است تورم در کشــورمان به وجود 

بیاید.

خبر 
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همواره باال بود نرخ ســود بانکی بــه عنوان یک 
عامل مهم در ترســیم شــرایط کالن اقتصاد ایران 
مورد توجه اقتصاددانان بوده و بیشتر صاحبنظران 
اقتصادی ریشــه پدیده تورم توأم با رکود در بیشتر 
سال ها را مرهون پرداخت بهره باال به سپرده اشخاص 
حقیقی و حقوقی می دانند.از نظر منطق اقتصادی 
باال بودن نرخ بهره و نامتناسب بودن آن با بازدهی در 
بخش حقیقی اقتصاد از یک طرف منجر به افزایش 
هزینه تأمین مالی، فشــار بر تولید و تحمیل تورم 
ناشی از فشار عرضه خواهد شد که در کنار افزایش 
شاخص قیمت، تولید و اشــتغال کاهش یافته و به 
بیکاری دامن زده می شــود. از طــرف دیگر انگیزه 
فعالیت اقتصادی در بخش های مولد را کاهش داده 
و صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی الاقل 
ترجیح می دهند منابع جدید خود را به جای سرمایه 
گذاری برای توسعه تشــکیالت تولیدی به سپرده 
بانکی تبدیل کنند تا یک درآمد پایدار، بدون ریسک، 
معاف از مالیات و ســایر دردسرهای تولید را نصیب 
خود کنند. عدم ایجاد ظرفیت های جدید در تولید با 
وجود رشد روزافزون تقاضا، فشار بیشتری به بخش 
عرضه اقتصاد وارد کرده و همان فرآیند معیوب قبلی 
تکرار خواهد شد.عالوه بر فشار نرخ بهره باال بر بخش 
عرضه، پرداخت سود به ســپرده یکی از حلقه های 
اصلی رشد نقدینگی اســت. به عنوان مثال هرگاه 
در اقتصادی ۲۲ درصد به صورت ســاالنه و از طریق 
ایجاد تراکنش بانکی به سپرده های بلندمدت سود 
پرداخت می شود. بدان معنی است که بدون انجام 
عملیات حقیقی توسط سپرده گذار، سپرده بانک 
به میزان ۲۲ درصد در ســال رشد خواهد کرد و این 
یعنی رشد نقدینگی. رشد نقدینگی نیز در صورتی 
که نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی باشد حتما به رشد 
شاخص قیمت و بروز تورم ناشی از فشار تقاضا منجر 

خواهد شد. البته طیفی از اقتصاددانان که معتقد به 
خنثی نبودن پول هستند، رشد نقدینگی را عاملی 
برای رشد تولید و اشتغال می دانند. البته مطالعات 
زیادی در اقتصاد ایران انجام شــده که بیان کننده 
خنثی بودن پول است.با این وجود بر اساس تحلیل 
های متقن تئوریک و تجربی می توان گفت » هرگاه 
در اقتصاد نرخ بهره اسمی به صورتی نامتناسب باالتر 
از بازدهی در بخش حقیقی اقتصاد و صرفاً در تعادل 
های پولی تعیین شــود، در بلندمدت تورم همراه با 
رکود قطعی و اجتناب ناپذیر است«. الاقل یک نمونه 
در دسترس، شرایط اقتصاد ایران در دهه های اخیر 
است.بااین حال یک سوال اساسی بوجود می آید، آیا 
می توان »نســخه کاهش نرخ سود بانکی« را جهت 
مرتفع کردن مشکل مزمن رکود تورمی، برای اقتصاد 
ایران تجویز کرد؟در بسیاری دوره ها سیاستگذاران 
پولی با همین اســتدالل که پول خنثی نبوده و می 
تواند محرک تولید باشــد، تــالش کردند از طریق 
رشد نقدینگی و توزیع آن با نرخ های پایین تر از نرخ 
تعادلی به رشد تولید و ایجاد کسب و کارهای جدید 
کمک کنند.عمده نقدینگی ایجاد شــده در نتیجه 
چنین سیاست هایی سر از فعالیت های سفته بازانه 
درآورد و پیامدی جز توزیع رانت، تخصیص نابهینه 
منابع و تشدید تورم و رکود بهمراه نداشته و همچنان 
مسئله تعیین نرخ سود به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد 
ایران بدون راه حل مشــخص باقیمانده است.   در 
اقتصادهای توسعه یافته تغییر نرخ بهره از مکانسیم 
بازار پول و اعمال سیاست های پولی نظیر استفاده 
از عملیات بازار باز، منجر به تحریک سرمایه گذاری 
می شــود که عالوه بر تأثیر مستقیم بر تقاضای کل 
اقتصاد، با یک وقفه زمانی عرضه کل را متأثر ساخته و 

ثبات را در اقتصاد برقرار خواهد کرد.
 نکته حائز اهمیت این است که این تغییرات در 

چارچوب سیاست های پولی و با استفاده از ابزار در 
اختیار بانک های مرکزی و بدون دخالت در مکانیسم 
بازار پول رخ مــی دهد. به عنوان مثــال در صورت 
تشخیص بانک مرکزی مبنی بر شــروع دوره رکود 
اقتصاد، از طریق اعمال یک سیاست پولی انبساطی 
)خرید اوراق قرضــه دولتی در عملیات بــازار باز( 
حجم پول درگردش را افزایش داده و زمینه کاهش 
نرخ بهره را بوجود خواهد آورد.کاهش نرخ بهره نیز 
به افزایش سرمایه گذاری )خرید کاالی سرمایه ای 
مثل ماشــین آالت تولید که نوعی تقاضا در اقتصاد 
محسوب می شود( منجر می شــود و پس از نصب و 
راه اندازی ماشین آالت خریداری شده تولید نیز به 
دنبال آن افزایش خواهد یافت. البته به شــرطی که 
اقتصاد با مســئله رکود )کمبود تقاضا( مواجه باشد 
و تقاضا به دنبال خود عرضه ایجاد کند.     با شــیوع 
ویروس کوویــد  ۱۹ که عالوه بر تهدید ســالمت 
عمومی، خســارت های جبران ناپذیری به بخش 
هایی از اقتصاد به خصوص بخش خدمات وارد کرده، 
ضرورت حمایت بیشتر از بخش های خسارت دیده 
از کرونا بوجود آمده و در کشــورهای درگیر، دولت 
تالش می کند از طریق اعمال سیاســت های مالی 
در درجه اول و سیاســت های پولی در درجه دوم، 
هم بخشی از شوک منفی وارد شده به بخش تولید 
را جبران و هم قسمتی از تقاضای از بین رفته را ترمیم 
کند.هرچند سیاست پولی انبساطی در چنین بحران 
هایی به عنوان راه حل تاریک )به این دلیل که ممکن 
است نقدینگی جدید وارد فعالیت سفته بازی شود( 
و کوچک برای حل مشکل بســیار بزرگ شناخته 
می شود، اما در کنار سیاســت های مالی انبساطی 
نظیر کاهش مالیات و افزایش پرداخت های انتقالی 
)افزایش پرداخت بیمه های بیــکاری و یارانه های 

نقدی( می تواند بکارگرفته شود.

زمان دقیق واریز تسهیالت یک میلیون تومانی کرونا مشخص شد

صادرات یا واردات 
حسین کریمی 

سردبیر

مقابله با کرونا و توجیه کاهش نرخ سود بانکی

سرمقاله

جاماندگان هنوز فرصت دارند

نمونه تجــاری رادار دهانه مصنوعی هواپایه 
در جهت تجاری سازی دســتاوردهای فضایی 

توسط پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صمیمی 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: در راستای 
اهداف تجاری ســازی دســتاوردهای فضایی، 
نمونه تجاری سامانه سار هواپایه با کاربردهایی 
در حوزه هــای مدیریت حــوادث غیرمترقبه، 
نقشــه برداری، کنترل مرزها در پژوهشــکده 
مکانیک پژوهشــگاه فضایی ایران در شــیراز 

طراحی و ساخته شد.
وی گفت: رادار دهانه مصنوعی )سار( نوعی 
از رادار اســت که بر ســکوهای متحرکی مثل 
هواپیما، پهپــاد و ماهواره نصب می شــود و در 
حین حرکت سکو، رادار با ارسال متناوب پالس 
به سطوح و دریافت بازگشــتی آن، قادر است 

تصویری دقیق از ناحیه هدف را ایجاد کند.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران مزایای عمده 
تصویربرداری راداری نســبت به تصویربرداری 
اپتیکی را مواردی چون قابلیت تصویربرداری از 
پشت ابر و در تمام ســاعات شب و روز )مستقل 
از نور خورشــید( و حتی نواحی پوشیده شده از 
دود و گردوخاک، مستقل بودن کیفیت تصویر 
راداری از فاصله و امکان کشــف اهداف یا اشیاء 

فلزی استتار شده عنوان کرد.
وی افزود: مزایای عمده تصویربرداری ســار 
نســبت به تصویربرداری اپتیک، باعث توجه 
روزافزون همه کشــورهای توسعه یافته به این 
فناوری شده و در دهه های اخیر، در این کشورها 
سرمایه گذاری هنگفتی در صنعت سار صورت 
گرفته اســت و فناوری آن را بــه انحصار خود 

درآورده اند.
صمیمی در خصوص چگونگی انجام این مهم 
گفت: طراحی، ســاخت، آزمون و بهره برداری 
از یک رادار تصویربــرداری هواپایه، در نتیجه 
تحقیقات و تالش شــبانه روزی نخبگان علمی 

و فنی پژوهشــگاه فضایی ایران صورت گرفته 
که این ســامانه به علت دستیابی به کیفیت باال 
در استخراج تصاویر، قادر است بخش زیادی از 

نیازمندی کشور در این زمینه را برطرف سازد.
رادار  ایــن  قابلیت هــای  دربــاره  وی 
تصویربرداری هواپایه توضیح داد: از قابلیت های 
نمونه تجاری ســار هواپایه می توان به قابلیت 
اســتخراج برخــط تصاویر، کوچک ســازی و 
بهینه سازی در وزن و ابعاد محصول و همچنین، 
قابلیت نصــب و بهره بــرداری در کالس های 

مختلف پرنده اشاره کرد.
رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران گفت: پس 
از ســاخت و آزمون نمونه مهندسی این سامانه 
در ســال ۱۳۹۶ در پژوهشکده مکانیک و انجام 
آزمون های پروازی موفق، طراحی و ســاخت 
نمونه تجاری این ســامانه، در راستای اهداف 
تجاری سازی دستاوردهای فضایی، در دستور 

کار این پژوهشگاه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سامانه  رادار دهانه مصنوعی 
از زیرسیستم های فرســتنده، گیرنده، آنتن، 
واحد ناوبری، واحد پردازش و همچنین مکانیزم 
تشکیل شــده اســت، در خصوص چگونگی 
عملکرد این سامانه گفت: ســیگنال راداری در 
فرستنده تولید و توســط آنتن ارسال می شود. 
سیگنال ارسالی پس از برخورد به ناحیه تحت 
تصویربرداری در بازگشت، توسط آنتن دریافت 
و به گیرنده ارسال و با نمونه برداری از سیگنال 

خروجی گیرنده، داده خام سار ایجاد می شود.
صمیمی با اشــاره بــه اینکه ایــن داده ها با 
الگوریتم های پردازشی تشکیل تصویر سار در 
سخت افزار، پردازش و تصاویر ناحیه مورد نظر 
ایجاد می شــوند، ادامه داد: اجرای آزمون های 
پــروازی و ارزیابــی میدانــی عملکرد ســار 
تجاری سازی شده در دستور کار آتی پژوهشگاه 
فضایی قرار دارد که انجــام آن و تحلیل نتایج، 

باعث نهایی سازی محصول خواهد شد.



خودروسازان آمریکایی پس از مذاکرات متعدد با انجمن حمایت 
از کارگران خودروسازی ایاالت متحده، در تالشــند تا از ماه آینده 
میالدی فعالیت و تولید خود را در این کشور از سر بگیرند.به گزارش 
ایسنا، از آنجایی که غول های خودروسازی آمریکا یعنی شرکت های 
فورد، جنرال موتورز و فیات کرایســلر قصد دارند فعالیت و خطوط 
تولید کارخانه های خود را از آغاز ماه آینده میالدی یعنی مه ۲۰۲۰ 
از سر بگیرند، به نظر می رسد که اخیراً با انجمن حمایت از کارگران 

صنعت خودروسازی در آمریکا گفتگو و مذاکرات متعددی داشته و 
در تالشند با متقاعد سازی و تالش برای حصول اطمینان از رعایت 
پروتکل های بهداشتی، به بازگشــایی کارخانه های خود که تحت 
تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا بیشتر از یک ماه است که تعطیل 
و متوقف شده اند، اقدام کنند.بر اساس گزارشی که در وبسایت سی 
نت به نقل از رویترز آمده است، شــرکت های فورد، جنرال موتورز و 
فیات کرایسلر که بدون شک از بزرگترین خودروسازان ایالت متحده 

آمریکا و جهان به شمار می روند، به شــدت در تالشند تا فعالیت و 
خطوط تولید کارخانه های خود را حداقل از ماه آینده میالدی، مه 
۲۰۲۰، آغاز کنند تا با بحران های مالی و زیان دهی های بیشــتری 
مواجه نشــوند.انجمن حمایت از کارگران صنعت خودروسازی در 
آمریکا )UAW ( نیز تاکید کرده که شرط بازگشایی کارخانه های 
مذکور، رعایت پروتکل های بهداشــتی و حفاظت ۱۰۰ درصدی 

سالمت کارگران از سوی شرکت های مذکور خواهد بود.
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وضعیت قرمز بورس های 
جهان با وحشت نفت

هراس نفتی به بورس های جهانی سرایت 
کرده و دو روز است که تمام شاخص ها، قرمز 

شده اند.  
نوسان های نفت، دســت از سر بازارهای 
جهان برنمی دارد. نیز بورس های جهانی افت 

سنگینی را از آسیا تا آمریکا از سر گذراندند.  
بــر اســاس گــزارش رویترز، هر ســه 
شاخص اصلی وال اســتریت ریزش داشتند. 
شــاخص صنعتی »داوجونز« ۲.۶۷ درصد، 
شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« ۳.۰۷ درصد و 
شــاخص »نزدک کامپوزیت« ۳.۴۸ درصد 

فروریختند.  
در اروپــا نیز اوضــاع از همین قــرار بود. 
شاخص »فوتسی ۱۰۰« بورس لندن با ۲.۹۶ 
درصد کاهش نســبت به روز قبل  در سطح 
۵۷۸۶.۹۶ واحد بسته شد. شاخص »دکس 
۳۰« بورس فرانکفــورت در آلمان نزدیک به 
۴ درصد ریزش داشت. شاخص »کک ۴۰« 
بورس پاریس نیز ۳.۷۷ درصد از ارزش خود 
را از دســت داد. در مادرید ایتالیا نیز شاخص 

»ایبکس ۳۵«، ۲.۸۸ درصد فروریخت.  
ســی ان ان بیزینس درباره رونــد بازارها 
می نویسد: »به نظر می رسد که هراس نفتی، 

در حال سرازیر شدن به بازار سهام است.« 
بر اســاس گزارش ســی ان ان بیزینس، 
بورس های آســیایی نیز افت جدی داشتند. 
شــاخص »نیکــی« در ژاپــن ۱.۶ درصد و 
شــاخص »کاســپی« در کــره جنوبی ۰.۶ 
درصد فروریختند. شــاخص هنگ ســنگ 
در هنگ کنگ نیــز ۰.۱ درصد و شــاخص 
»کامپوزیت« در شانگهای چین ۰.۳ درصد 

از ارزش خود را از دست دادند.  
بلومبرگ روند بازارهــا را چنین تحلیل 
می کند: »همه گیــری کرونا روز بــه روز در 
جهان بیشــتر می شود و شــمار مبتالیان و 
قربانیان روندی فزاینده دارد. از طرف دیگر، 
اخبار بازار انرژی و ریزیش شدید قیمت نفت 
با نگرانی از ورشگستگی گســترده کسب و 
کارهای کوچک و متوســط در صورت تداوم 
وضعیت فعلی همراه شده است. این شرایط، 
باعث ایجاد موج تــازه ای از نگرانی ها در بین 

معامله گران شده است.«

بازگشایی آرایشگاه ها در 
انتظار تصویب نهایی

طبق اعالم اتاق اصنــاف ایران، در آخرین 
جلســه کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی 
ســتاد ملی مدیریــت کرونا با بازگشــایی 
آرایشــگاه ها با رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشــتی و رفع محدودیت زمــان فعالیت 
پاســاژها و مراکز تجاری موافقت شده و این 
مصوبات برای تصویب نهایی به ســتاد ملی 

مدیریت بیماری کرونا ارسال شده است.
به گزارش ایســنا، اتاق اصناف ایران اعالم 
کرده که در آخرین جلســه کمیته امنیتی، 
انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا 
که با حضور رئیس اتــاق اصناف ایران برگزار 
شد، با دو پیشنهاد ســعید ممبینی مبنی بر 
لزوم بازگشایی آرایشــگاه ها با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی و رفع محدودیت زمان 

فعالیت پاساژها و مراکز تجاری موافقت شد.
البته مصوبات این کمیته باید به ســتاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال شده تا به 

تصویب نهایی برسد.
همچنین اتاق اصناف ایران تاکید کرده که 
تا زمان تصویب و اعالم رســمی ستاد مذکور 
محدودیت های پیشــین به قوت خود باقی 
است و اتاق های اصناف با نظارت کامل با بروز 

تخلف های احتمالی برخورد خواهند کرد.
فعالیــت واحدهای صنفــی کم خطر از 
۲۳ فروردیــن در ســایر اســتان ها و از روز 
۳۰ فروردین هــم در تهران آغاز شــده بود. 
همچنین طبق تصمیم ستاد ملی مدیریت 
کرونا مقرر شــده بود فروشــگاه های بزرگ 
و زنجیــره ای بــه غیــر از فروشــگاه های 
سوپرمارکتی، بهداشتی و شــوینده، پاساژ 
و مجتمع های تجــاری و بازارهای مرکزی 
مســقف، آرایشــگاه و ســالن های زیبایی، 
رســتوران،  رانندگــی،  آموزشــگاه های 
اغذیه فروشی، طباخی و فست فود، گرمابه، 
ســونا و ماســاژ، روزبازارها و نمایشگاه ها، 
مراکز بازی و تفریحی و گیم نت، باشگاه های 
ورزشی و بدنســازی، تاالر پذیرایی و سالن 
مراســم، قهوه خانه، چایخانه و تریا تا اطالع 
ثانوی امکان بازگشــایی واحدهــای خود را 
نداشته باشند و رئیس اتاق اصناف تهران نیز 
هفته گذشــته اعالم کرده بود که »تعطیلی 
پاســاژها فعال ادامه دارد، اما مقرر شده برای 
پاســاژها ضوابط و پروتکل بهداشتی خاص 
تدوین و در هفتــه آینده ابالغ شــود تا این 
بخــش از اصناف نیز امکان فعالیت داشــته 

باشند”.
با این وجود با تصمیم ستاد ملی مدیریت 
کرونا فعالیت پاساژها از اول اردیبهشت آغاز 
شد، اما براســاس تصمیم این ستاد در حال 
حاضر پاساژها و بازارهای مسقف تا ساعت ۱۸ 

مجاز به فعالیت هستند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و 
روسیه:

کرونا تاثیری در تجارت ایران 
و روسیه نداشت

رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه اظهار 
داشــت: قطعا توافقنامه اوراسیا بیشتر به نفع 
فعاالن روس بوده تا فعاالن اقتصادی ما، چون 
آنها از شــرایط و امتیازات بهتری نسبت به ما 

برخوردار هستند.
هادی تیزهوش تابان در گفت وگو با ایلنا در 
مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و روســیه 
گفت: ما در حال حاضر از ســه طریق زمینی، 
ریلی و دریایی در تجارت با روســیه هستیم، 
در حالیکه شیوع کرونا موجب انسداد بسیاری 
از مرزها شد، خوشــبختانه مسیر تجارت ما 
با روسیه ادامه داشــت. بنابراین شیوع کرونا 
تاثیر آنچانی در مبادالت دو کشــور نداشته و 

وضعیت مناسب است.
وی ادامــه داد: البتــه چــون ما بیشــتر 
صادرکننده به کشــور روســیه هستیم باید 
آشــنایی کامل از قوانین این کشــور داشته 
باشیم و بصورت جدی در بحث صادرات ورود 
کنیم. اگر نتوانیم اطالعات شــفاف به طرف 
مقابل ارایه دهیم صادرات با مشــکل روبه رو 
شده وصادرکنندگان واقعی متضرر می شوند. 
از همیــن روی مقامات کشــور می توانند با 
همتایان روس خود در ایــن زمینه همکاری 

کنند.
تیزهوش تابان تصریح کرد: خوشبختانه 
حضور وزیر نیرو، رضا اردکانیان، بعنوان رییس 
کمیسیون مشــترک همکاری های ایران و 
روســیه یکی از نقاط مثبت تجارت دو کشور 
اســت که کمک فراوانی در این زمینه داشته 

است.
رییس اتــاق بازرگانی ایران و روســیه در 
مورد تاثیر ممنوعیت صادرات غالت روسیه 
بر اقتصاد ایــران گفت: بیشــتر  واردات ما در 
این زمینه ذرت، جــو و بصورت محدود گندم 
است که از طریق بندر امیرآباد و انزلی صورت 
می گیرد اما فعال در این مورد، چیز خاصی به ما 
ابالغ نشده است. البته باید توجه داشت که در 
حال حاضر همه کشورها در موضوع غالت و 
مواد غذایی شرایط خاصی دارند بنابراین باید 

منتظر تصمیم نهایی ماند.
وی در مــورد تاثیر توافقنامه اوراســیا بر 
تجارت دو کشــور گفت: قطعا این توافقنامه 
بیشــتر به نفع فعاالن روس بــوده تا فعاالن 
اقتصادی ما، چون آنها از شــرایط و امتیازات 
بهتری نســبت به ما برخوردار هســتند. از 
همین روی الزم است تا با پیگیری و استفاده 
از تمام امکانات خود، ما نیز از خدمات ویژه این 
توافقنامه بهرمند شــویم تا تجارت در فضای 

برد-برد صورت بگیرد.

سازمان ملل درباره قحطی 
در جهان هشدار داد

مدیر برنامه جهانی غذای )WFP( سازمان 
ملل متحــد هشــدار داد، جهان نــه فقط با 
»بیماری های همه گیر جهانی«، بلکه »فاجعه 
انســانی جهانی« مواجه اســت و از شورای 

امنیت خواست اقدام سریعی را بکار بندد.
در گزارش روزچهارشنبه تارنمای سازمان 
 David( ملل متحد آمده است: دیوید بیزلی
Beasley( مدیــر اجرایی برنامه جهانی غذا 
روزسه شــنبه از طریق تمــاس ویدئویی به 
اعضای شورای امنیت گفت: »شیوع جهانی 
کووید-۱۹ در سال جاری، وخیم ترین بحران 
انسانی را از زمان جنگ جهانی دوم به بار آورده 

است«.
وی با یادآوری تعمیــق بحران ها، بالیای 
طبیعی مکرر و تغییر الگوهــای آب وهوایی 

گفت: ما اکنون با یک طوفان کامل مواجه ایم.
این مقام ســازمان ملل اظهار داشــت: در 
حالی که میلیون ها غیرنظامی در کشورهای 
زده در آســتانه خطر گرســنگی قرار دارند 
قحطی یک احتمال بسیار واقعی و خطرناک 

است.
بیزلی همچنین تصویر تیره ای را از مواجهه 
۱۳۵ میلیون نفر با بحران گرســنگی و حتی 
بدتر از آن ارائه و دربــاره قرار گرفتن ۱۳۰ نفر 
دیگر در آستانه قطحی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا هشــدار داد و گفت: برنامه جهانی غذا 
اکنون به نجات حدود ۱۰۰ میلیون نفر کمک 
می کند که این تعداد تا همین چند سال پیش 

حدود ۸۰ میلیون نفر بود.
وی اضافه کرد: اگر نتوانیم به کســانی که 
به کمک حیاتی نیاز دارند، رســیدگی کنیم 
تحلیل های ما نشــان می دهد که ۳۰۰ هزار 
نفر در هر روز در یک دوره سه ماهه جان خود 
را به دلیل گرسنگی از دســت خواهند داد و 
این تعداد شــامل افزایش گرسنگی ناشی از 

کووید-۱۹ نیست.
بیزلی همچنین بر نیاز به ســامانه های 
هشدار ســریع تاکید کرد و گفت: اگر آماده 
نباشــیم و اکنون برای ارزیابی امنیتی وارد 
عمل نشویم، از کمبود در منابع و اختالل در 
تجارت پیشگیری نکنیم آنگاه فقط در چند 
ماه با یک رویداد بسیار مهم مواجه خواهیم 

شد.

خبر نگره

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی:

کرونا نبود، مرز تولید در سال شکسته می شد
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
کشور، اگر چه سال ۹۸، سالی پر فراز و فرود به لحاظ 
تیراژ تولید برای صنعت خودرو ایران بود اما در پایان 
این سال عملکرد و دســتاورد قابل قبولی از اتحاد و 

همبستگی خودروسازان و قطعه سازان برجای ماند.
آرش محبی نــژاد در گفت و گو با ایســنا، با بیان 
اینکه براساس آمار، انحراف منفی و تجمیعی تولید 
خودروسازان از ۴۰ درصد در نیمه اول سال گذشته 
به حدود ۱۳ درصد در پایان ســال ۹۸ رسید، افزود: 
در نیمه اول سال ۹۸ تولید در ایران خودرو به خصوص 
در مردادماه کاهش بیشــتری یافت و نوعی سقوط 
آزاد در تولید ایران خودرو صورت گرفت. افت تولید 
ایران خودرو در نیمه ســال ۹۸ موجب شــد که این 
خودروساز تا حدودی زنجیره تامین خود را از دست 
بدهد. این روند نزولی تولید اگر چه در ســایپا نیز با 
شیب بسیار مالیم تری تا مرداد ۹۸ ادامه داشت اما در 
سه ماه شهریور، مهر و آبان روند تولید سایپا به مراتب 

بهتر و باالتر از ایران خودرو شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه ســازی افزود: 
سایپا در طول سال ۹۸ با ایجاد تناسب در پرداخت و 
برنامه ریزی و نظم بخشی در توزیع مطالبات، روندی 
پایدار و ضرب آهنگ مشخصی را در تولید و پرداخت 
مطالبات داشت، چنانچه این شــرکت در ۸ ماه اول 

سال ۹۸ تولیدکننده برتر صنعت خودرو کشور بود 
و بار اصلی تولید در ســال گذشته بر دوش سایپا بود. 
ضرب آهنگ حرکت سایپا، ضرب  آهنگی مشخص و 
نظام مند در سال گذشته بود به طوری که این روند در 
نهایت موجب شد این شرکت در سال ۹۸ تیراژ قابل 
قبولی را به لحاظ تولید از خود بر جای بگذارد و در ۸ 
ماهه هشت سال، سایپا به تنهایی بار تولید را به دوش 

کشید.

کرونا و خلف وعــده نظام بانکــی؛ موجب عدم 
درخشش صنعت خودرو در اسفند ۹۸

محبی نــژاد در ادامه با اشــاره به تبعات شــیوع 
ویروس کرونا بر افت تولید خودروسازان در ماه پایانی 
سال ۹۸ افزود: بدون شک در صورت نبودن تحریم ها 
و عدم وجود ویروس کرونا، این میزان انحراف از تولید 
را نیز نسبت به سال ۹۷ شاهد نبودیم، بلکه این امکان 
وجود داشت که مرز تولید ۹۷ نیز در سال ۹۸ شکسته 

شود. ورود کرونا به کشــور و به همراه آن خلف وعده 
نظام بانکی در پرداخت تســهیالت ۵ هزار میلیارد 
تومانی به خودروسازان موجب عدم درخشش صنعت 
خودرو در ماه پایانی ســال شــد و پایان پرفروغی در 

انتهای سال ۹۸ برای این صنعت رقم نخورد!
وی یادآور شــد: سال گذشــته در قالب برگزاری 
چهار میز ســاخت داخل بیش از ۷۰ درصد قطعات 
وابسته با حمایت خودروســازان و جانفشانی قطعه 
سازان داخلی سازی شد و برخی از این قطعات نیز به 
تولید انبوه رسید و تعدادی از آنها نیز در آینده نزدیک 
به تولید انبوه خواهد رسید که به طور قطع تمام این 
دســتاوردها و تبدیل فرودها به فراز نتیجه تالش و 
برنامه ریزی خودروسازان و همت قطعه سازان بوده 

است.
دبیر انجمن همگن قطعه سازی با اشاره به حرکت 
پایدار و شفاف سایپا در پرداخت مطالبات تاکید کرد: 
امید است در سال جدید نیز شــاهد تدوام حرکت با 
ثبات و بر مدار پایدار در سایپا باشیم و همزمان افزایش 
تولیدی که ســال گذشــته در ایران خودرو صورت 
گرفت در سال جاری تداوم پیدا کند که در صورتی که 
این امر اتفاق بیافتد هر دو خودروساز بزرگ با اتحاد و 
همدلی با زنجیره تامین جهش تولید را رقم خواهند 

زد.

رییس خانه معدن ایران گفت: امروز شرایط اقتصادی کشور ایجاب 
می کند که روان سازی و تسهیل امور در دستور کار دستگاه های اجرایی 
قرار گیرد، اما در ســال گذشــته بخش معدن و صنایع معدنی با ۱۳۲ 

بخشنامه روبرو شد.
»محمد رضا بهرامن« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح 
کرد: خانه معدن در آبان ماه ۹۸ موضوع برگزاری نشست با مدیران بهره 
برداری و اکتشــاف معاونت معدنی وزارت صنعت را مطرح کرده تا کلیه 
بخشنامه ها از سال ۱۳۹۲ )شــروع به کار دولت یازدهم( مورد بازنگری 

قرار گیرد.
وی افزود: بازنگری بخشنامه ها، امکان تغییر، روان سازی و جلوگیری 

از تصمیم های موازی را فراهم می سازد، اما این مهم اجرایی نشد.
رییس خانه معدن ایران خاطرنشــان ساخت: صدور ۱۳۲ بخشنامه 
در طول ســال ۹۸ حاصلی جز تخریب فعالیت در بخش معدن و صنایع 
معدنی را به همراه نداشــت، باید در این زمینه به عنــوان یک ضرورت 

بازنگری شود.

وی یادآور شد: صدور بخشنامه مبنی براینکه معادن جدید به مدت 
سه سال نباید تجهیزات از خارج وارد کنند، هیچگونه توجیهی ندارد و 
باید مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا ســرمایه گذار بخش خصوصی امروز 

نیازمند تشویق و پشتیبانی است.
به گفته بهرامن، براساس شرایط امســال که به نام جهش تولید هم 
نام گرفته، باید زمینه رفع موانع تولید را فراهم کرد و دولت بســتر ساز 
احیای معادن و کارامدی آن باشــد.بهمن ماه ۹۸ جعفر سرقینی که از 
مهرماه ۹۲ در جایگاه معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت 
فعالیت داشت، جای خود را به داریوش اسماعیلی داد که از کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی در این جایگاه قرار گرفت.  
براساس تازه ترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته ۲۵ 
درصد صادرات غیر نفتی به بخش معدن و صنایع معدنی داشت.گمرک 
جمهوری اســالمی ایران، ارزش صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را به میزان 
۴۱.۳ میلیارد دالر اعالم کرد که ســهم ۲۵ درصدی مزبــور بالغ بر ۱۰ 
میلیارد و ۳۲۵ میلیون دالر می شود.به گزارش ایرنا، ایران با برخورداری 

از ۶۸ نوع ماده معدنی در جهان از نظرتنوع مــواد جایگاه دهم را دارد و با  
شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به ۴۰ میلیارد 

تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، رتبه پانزدهم را دارد.

یک کارشــناس ارشد بازار ســرمایه گفت: روند 
صعودی شــاخص بورس در بازار اینگونه پرشــتاب 
نخواهد ماند، اما به نظر می رسد که تا پایان سال ۹۹ 
شاهد این روند صعودی در بازار سرمایه با شیب مالیم 

خواهیم بود.
حمیدرضــا مهرآور در گفــت و گو بــا ایرنا روند 
معامالت بورس را در چند وقت اخیر در همه حوزه ها 
صعودی اعالم کرد و افزود:  فقط روند صعودی برخی 
از صنایع نسبت به سایر گروه ها بیشــتر بوده اما در 
مجموع شاخص بورس روند صعودی بی سابقه ای را 

تجربه کرده است.
وی با اشاره به عواملی که در رشد اخیر بازار سرمایه 
تاثیرگذار بوده اســت، گفت: عامل نخســت حجم 
گسترده ای از ورود نقدینگی به این بازار است که در 
دیگر بازارها نمی تواند جذب شود به همین دلیل همه 
نقدینگی های موجود در اختیار مردم، جذب این بازار 

شده است.
مهرآور خاطرنشان کرد: همچنین در چند وقت 

اخیر  تبلیغات خوبی از ســوی دولت نسبت به بازار 
ســرمایه صورت گرفته که این موضوع باعث شد تا 
مردم پس اندازهای محدود خود را وارد بازار سرمایه 

کنند و زمینه رشد این بازار فراهم شود.
به گفته مدیر عال کارگزاری بانک ســامان، روز 
چهارشنبه هفته گذشته به دلیل عرضه شستا شاهد 
استقبال بسیار خوبی از سوی سرمایه گذاران در این 
بازار بودیم که به دنبال ایــن اتفاق حدود ۹۰ هزار کد 
جدید در بازار سرمایه صادر شــد، همه این کدهای 

جدید به دنبال خود نقدینگی می آورد.
وی با بیان اینکه جهش تولید که به عنوان شــعار 
سال ۹۹ نامگذاری شده اســت بدون جهش فروش 
محقق نمی شود، گفت: جهش فروش به دنبال خود 
جهش سودآوری و در نهایت افزایش قیمت سهام را 

به همراه دارد.
مهرآور با بیــان اینکه بازارهای مــوازی به لحاظ 
سرمایه گذاری اشــباع شــده اند و به دلیل برخی از 
مســایل امکان ســرمایه گذاری برای افراد در این 

بازارها وجود ندارد، اظهار داشــت: اکنون دورنمای 
مثبتی برای ایــن بازارها وجود نــدارد حتی برخی 
از  تحلیل های جهانی نشــان می دهد که دالر دوران 
طالیی خود را گذرانده و رو به افول اســت؛ بنابراین 
اکنون دیگر آن حالت مثبتی را که در گذشته در دنیا 

برای سرمایه گذاری داشت را از دست داده است.
این کارشناس ارشد بازار ســرمایه به معضالت 
موجود بــرای ســرمایه گذاری در بازار مســکن 
اشــاره کرد و گفت: فعالیت در بازار مسکن نیازمند 
نقدینگی زیاد اســت و حتی در وضعیت کنونی با 
۱۰۰ میلیون تومان هم نمی تــوان اقدام به خرید 
مســکن کرد و امیدوار به جهش قیمتــی آن بود، 
در حالی کــه با مبلغ خیلی کم می تــوان در بورس 
سرمایه گذاری کرد و در انتظار بازدهی سرمایه وارد 

شده به این بازار ماند.
وی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته شاهد 
بودیم صعود تند، نزول پرشــتابی را با خود به همراه 
داشت به همین دلیل اگر ســرمایه گذاران تازه وارد 

اطالعی از ســرمایه گذاری در بازار سرمایه نداشته 
باشند و ندانند که به سمت چه صنعت و سهامی برای 
ســرمایه گذاری بروند به طور قطع در آینده نزدیک 
متضرر خواهند شد.مهرآور اظهار داشت: این مشکل 
زمانی بیشتر خواهد شد که سرمایه گذاران ابتدایی 
در بورس از اهرمی به عنوان اعتبار کارگزاری ها برای 
سرمایه گذاری استفاده کنند، این اقدام برای افرادی 
که بازار ســرمایه را به خوبی نمی شناســند و برای 
نخستین بار وارد این شده اند تصمیمی مهلک است 
که ممکن اســت کل دارایی های این افــراد را از بین 
ببرد.این کارشناس بازار ســرمایه خاطرنشان کرد: 
بازار همیشه خوب نیست و برخی با اعتقاد اینکه روند 
صعودی بازار دائمی اســت اقدام به دریافت اعتبار از 
کارگزاری می کنند و زمینه ضرر و زیان های احتمالی 
را برای خود فراهم می کنند.وی ســرمایه گذاری در 
صندوق های ســرمایه گذاری را برای افراد تازه وارد 
پیشــنهاد داد و گفت: برخی از صندوق ها در یک ماه 
گذشته بیش از ۸۵ درصد بازدهی داشتند به همین 
دلیل ســرمایه گذاران تازه وارد بدون ترس از نوسان 
بازار و احتمال ضرر و زیان می توانند اقدام به سرمایه 

گذاری در این صندوق ها کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
از اصرار اعضای این کمیسیون بر مصوبه خود درباره 
ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و رفع نشدن ایراد 
شــورای نگهبان خبر داد و گفت: این مصوبه بدون 

اعمال هیچ تغییری به صحن علنی مجلس می رود.
»ســید تقی کبیری« با تشــریح نشست امروز 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: 
امروز الیحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی و 
اصالح و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی )اعاده شده 
از شورای نگهبان( با حضور نماینده شورای نگهبان 
مورد بررســی قرار گرفــت.وی ادامه داد: شــورای 
نگهبان به مصوبه کمیســیون ایراد اصل ۸۵ قانون 
اساســی وارد کرد و مصوبه به کمیسیون ارجاع شد؛ 
اما نمایندگان همچنان بر مصوبــه خود اصرار دارند 
و مصوبه کمیســیون اقتصادی بدون تغییر الیحه، 
مجددا بــه صحن خواهد رفت.عضو هیات رییســه 
کمیســیون اقتصادی مجلس افزود:  اگر این الیحه 
در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، با توجه به 

اینکه شــورای نگهبان بر ایرادات خود اصرار دارد  به 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارجاع می شــود.

نماینده مــردم خوی و چارپاره در مجلس شــورای 
اسالمی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی اظهار کرد: 

طبق این اصل مجلس نمی تواند اختیارات خود را به 
دولت واگذار کنــد، و از آنجا که در بحث مناطق ویژه 
چون نقشه های مناطق را مجلس نداده است، شورای 
نگهبان ایراد گرفته که نقشه های مناطق ویژه را هم 

مجلس باید تایید کند، اما با اســتناد به مصوبه قبلی 
مجمع تشخیص و آنچه در قانون مناطق آزاد آمده، 
تایید مجوز اصل مناطق ویژه با مجلس است اما تایید 

نقشه و محدوده بر عهده دولت است .

رییس خانه معدن مطرح کرد:

صدور ۱۳۲ بخشنامه برای بخش معدن در یکسال

تداوم روند صعودی بازار سرمایه تا پایان سال ٩٩

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس:

مصوبه ایجاد ۸     منطقه آزاد تجاری بدون تغییر به صحن می رود



رییس جمهور آمریکا اعالم کرد که از هیات دولت خواسته است 
طرحی را برای تزریق نقدینگی به صنعت حفاری نفت آمریکا و کمک 
به دوام این صنعت در برابر فروپاشی تاریخی قیمتهای نفت طراحی 

کند.
به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ در توییتر نوشت: ما هرگز اجازه 
نخواهیم داد صنعت نفت و گاز آمریکا سقوط کند. من به وزیر انرژی و 
وزیر خزانه داری دستور داده ام که طرحی را تهیه کنند تا منابع مالی 

الزم برای این شرکتهای مهم فراهم شده و حفظ مشاغل این صنعت 
تضمین شود.

شــرکتهای نفت و گاز آمریکا از تگزاس گرفته تا وایومینگ برای 
جلوگیری از ورشکســتگی در بحبوحه افت شدید تقاضا که ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا و قرنطینه در سراسر جهان بوده است، تقال 
می کنند.بهای معامالت نفت آمریکا روز دوشنبه که معامله گران 
تالش کردند با پرداخت پول از شــر بشــکه های نفتی که فضایی 

برای نگهداری آنها وجود ندارد، خالص شوند برای نخستین بار در 
تاریخ به زیر صفر ســقوط کرد.اکنون که درآمد و ارزش داراییهای 
شرکتهای نفتی کاهش پیدا کرده است، برخی از آنها اعالم کرده اند 
که ممکن است نتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند.کنگره آمریکا 
تاکنون حاضر نشده اســت منابع مالی الزم برای این برنامه را تایید 
کند زیرا دموکراتها مخالف کمک به صنعت نفت هستند در حالی که 

کارکنان بیکار و سایر بخشهای اقتصاد هم به کمک نیاز دارند. 

ترامپ خواستار نجات مالی صنعت نفت آمریکا شد

ســخنگوی ســازمان برنامه و بودجه از تنظیم 
فهرست متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه مطابق 
با درخواست بانک ها و تحویل آن به بانک مرکزی 

خبر داد.
به این ترتیب بر پایه اطالعیه صادر شده از سوی 
بانک مرکزی انتظار می رود واریز تســهیالت یک 
میلیون تومانی ویژه کرونا به حســب سرپرستان 

خانوار حداکثر تا پایان روز پنجشنبه عملیاتی شود.
چند روز گذشــته بانک مرکزی در اطالعیه ای 
اعالم کرد کــه ۲۴ ســاعت بعد از اعالم لیســت 
سرپرستان خانوار، نســبت به واریز تسهیالت یک 

میلیون تومانی اقدام می کند.
در ایــن اطالعیــه تاکید شــده بود لیســت 
سرپرســتان خانوار متقاضی از طرف وزارت کار در 
اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفته است.

حاال مهدی قمصریان با انتشــار یادداشــتی 
در صفحه شــخصی خود در یکی از شــبکه های 
اجتماعی اعالم کرد: ســازمان هدفمندی یارانه ها 
پس از دریافت فهرســت متقاضیان تســهیالت 
قرض الحسنه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
باید نســبت به تنظیم این فهرست مطابق فرمت 

درخواستی بانک ها اقدام کند.
وی ادامه داد: به منظور تســریع در انجام امور، 
تنظیم این فهرســت در کوتاه ترین زمان ممکن 
انجام و فهرست مذکور ســاعت ۱۰ صبح تحویل 

بانک مرکزی شد.

چند نفر متقاضی تسهیالت شدند؟
 طبق اعالم وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
، لیست ۱۷ میلیون و۱۵۳ هزار و ۲۱ سرپرست 
خانوار متقاضی دریافت تسهیالت یک میلیون 
تومانی تدوین و به سازمان هدفمندی یارانه شد 

.
بررسی ها نشان می دهد نزدیک به ۲۳ میلیون 
خانوار در ایران یارانه بگیر هســتند. هر چند واریز 
تســهیالت یک میلیون تومانی به حساب بیش از 
۱۷ میلیون خانوار طی ســاعات آتی عملیاتی می 
شــود اما طبق اعالم سخنگوی ســتاد تسهیالت 
کرنایی هنوز فرصــت برای ارســال پیامک باقی 
است. میرزایی پیش از این اعالم کرده است: مهلت 
ارسال پیامک به شــماره ۶۳۶۹ برای دریافت وام 
یک میلیون تومانی تمدید شــده است. بر همین 
اساس سرپرستان خانوار تا یکشنبه ۷ اردیبهشت 
فرصت دارند شــماره ملی خود را به شماره ۶۳۶۹ 
ارسال و در انتظار پاسخ از سوی ستاد باشند.نکته 
مهم در این میان عدم ثبت سیم کارت به نام برخی 
سرپرستان خانوار بود. به عبارت دیگر طبق مکانیزم 
تعریف شده، پیامکی به سرپرســتان خانوار برای 
اطالع از تصمیــم جهت دریافت یا عــدم دریافت 
تســهیالت یک میلیون تومانی ارســال می شود 
که در این راســتا عدم ثبت سیم کارت به نام برخی 
سرپرستان خانوار مشــکالتی را ایجاد کرد.  اعالم 
این مکانیزم سبب شــکل گیری صف هایی طویل 

برای دریافت سیم کارت شد از این رو شرایط برای 
دریافت سیم کارت به صورت غیر حضوری فراهم 
شد. بررسی ها نشــان می دهد در کل کشور حدود 
۲.۵ میلیون سرپرست خانوار یارانه بگیر از کل ۲۳ 
میلیون سرپرســت خانوار یارانه بگیر سیم کارت 
تلفن همراه به نام خود ندارند کــه از این تعداد ۷۰ 
درصد سرپرستان خانوار در شهرها و ۳۰ درصد در 

روستاها قرار دارند.
قسط تســهیالت یک میلیون تومانی 

چقدر است؟

 در حالی که مقرر بود تســهیالت یک میلیون 
تومانی با کارمزد ۱۲ درصد به متقاضیان اعطا شود 
و دوره بازپرداخت نیز ۲۴ ماه باشد دولت تصمیمات 
تازه ای اتخاذ کرد و مقرر شــد این تســهیالت به 
صورت قرض الحســنه به سرچرســتان متقاضی 
تعلق گیرد. در این راستا طبق اعالم همتی، رییس 
کل بانک مرکزی اقساط این تسهیالت مقرر است 
در سی ماه بازگردانده شود. مبلغ تعیین شده برای 
اقساط تســهیالت یک میلیون تومانی برابر با ۳۵ 

هزار تومان است.

۳خبر
رکورد کاربدون حادثه در زاگرس 

جنوبی شکست؛
 ۲۸۰هزار نفرساعت کار 

 بدون حادثه زاگرس جنوبی 
در سال ۹۸

رئیــس اداره ایمنــی، بهداشــت، محیــط 
زیســت و پدافنــد غیرعامل این شــرکت گفت: 
ایــن موفقیت در حالی کســب شــده اســت که 
ضریب حوادث این شــرکت نیز تنها بــا دو مورد 
حادثــه موتــوری کوچک، حــدود صفر اســت .

مهنــدس علیرضــا امینــی، در ادامه با تشــریح 
عملکــرد اداره اچ اس یــی در ســال گذشــته، 
فعالیت های ایــن اداره را در بخش هــای ایمنی، 
آتــش نشــانی، بهداشــت، پدافنــد غیرعامل، 
محیط زیســت و آموزش تقســیم بنــدی کرد .

وی، در تشریح عملکرد بخش ایمنی، گفت: عالوه 
بر تحقق رکــورد کار بدون حادثه، اجــرای پروژه 
مطالعــات HAZOP )تکنیــک مطالعه خطرات 
و راهبــری( در مناطــق عملیاتی آغــار و داالن و 
سروستان و ســعادت آباد، اجرای دســتور العمل 
هوا زدایی با گاز نیتــروژن در مناطــق عملیاتی، 
تشــکیل کارگروه مدیریت ایمنی فرآیند، تشکیل 
کارگروه نرم افزار شبیه ســازی حوادث، نظارت بر 
اجرای مقررات و دســتورعمل های HSE در حوزه 
های بهره بــرداری و تعمیرات اساســی را از دیگر 
اقدامات مهم انجــام گرفته در این زمینه اســت .

امینی، تشــریح کرد: در بخش آتش نشــانی نیز 
تعمیرات اساسی تجهیزات اطفاء حریق و بازسازی 
موتوری ۱۱ دستگاه خوردو اطفاء حریق در مناطق 
عملیاتی، اجرای پروژه مقاوم سازی ساختمان ۱۱ 
طبقه اداری ستاد شیراز در برابر حریق، بازنگری و 
اجرای سیستم های اعالن و اطفاء حریق مربوط به 
مناطق عملیاتی و ستاد شــیراز، تهیه برنامه جامع 
آمادگی جســمانی پرسنل آتش نشــانی از جمله 
اقدامات شاخص این بخش در سال گذشته است .

وی، به اقدامات انجام گرفته در حوزه محیط زیست 
اشــاره کرد و گفت: در این حوزه نیــز اجرای طرح 
خوداظهاری در پایش آالینده های محیط زیستی، 
تعامل ســازنده با ادارات حفاطت محیط زیســت 
شهرستان های مختلف واقع در حوزه جغرافیایی 
شرکت، اجرای پروژه احیاء خاک های آلوده به مواد 
هیدروکربنی در منطقه عملیاتی آغار و داالن، اجرای 
پروژه مدل سازی و تحلیل انتشار آالینده ها از مشعل 
های مناطق عملیاتی زاگرس جنوبی با اســتفاده 
از نرم افزارهای اســتاندارد، تدوین دســتورعمل 
ارزیابی جنبه های محیط زیستی، ساخت آبشخور 
حیات وحش در منطقه عملیاتی پارسیان، توزیع 
بسته های محیط زیســتی در مدارس شهرستان 
های فیروزآباد، کنگان و جــم را از جمله مهمترین 
 اقدامــات محیط زیســتی در ســال ۹۸ اســت. 

امینــی، اضافه کــرد: بــا اقدامات انجــام گرفته 
در زمینه محیط زیســت در این شــرکت: ســال 
گذشــته، شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران به 
عنوان شــرکت برتر در حوزه کنترل آالینده های 
هوا در میان شــرکت های زیر مجموعه شــرکت 
ملی نفــت انتخاب شــد و همچنین کارشــناس 
حفاظت محیط زیست شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی نیز به عنوان کارشــناس برتر 
در ســطح شــرکت ملی نفت ایران معرفی شــد .

رئیس اداره اچ اس یی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی در تشریح فعالیت های انجام گرفته 
در بخش پدافند غیرعامل، اظهار داشت: تجهیز و راه 
اندازی اتاق مدیریت بحران به صورت شبانه روزی، 
برگزاری ۱۸ رزمایش مختلف در مناطق عملیاتی، 
تهیه سناریوی رزمایش ســایبری، آتش سوزی، 
تخلیه اضطراری، امداد و نجات در ستاد شیراز، به روز 
رسانی روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری، 
تهیه دســتورعمل نگارش ســناریو و رزمایش ها، 
انجام مطالعات جامــع و تفصیلی پدافند غیر عامل 
از جمله اقدامات انجام گرفته در این حوزه اســت .

امینی، گفــت: در حوزه بهداشــت نیــز اقداماتی 
مانند انجام پروژه بهبود وضعیت تغذیه شــاغلین 
به صــورت پایلوت در منطقه عملیاتی پارســیان، 
اجرای پروژه های ارزیابی ریسک بهداشتی و انجام 
مطالعات ارگونومیک مربوط به مشــاغل عملیاتی 
و ستادی بر اســاس متدهای پیشرفته، ساماندهی 
و مدیریــت معاینات طــب صنعتــی کارکنان، 
اجرای طرح غربالگری فشــار خون، پیاده ســازی 
دستورعمل های مبارزه با بیماری کرونا، همکاری 
با شهرستان های مجاور تاسیسات در راستای عمل 
به مســئولیت های اجتماعی، انجام گرفته است .

وی، با اشاره به سایر فعالیت های انجام شده در حوزه 
عمومی و HSE پیمانکاران ، افزود: اجرای ممیزی 
داخلی از مناطق عملیاتی در راســتای اســتقرار 
سیســتم مدیریت HSE-MS، تهیه تفاهم نامه 
همکاری با سازمان هالل احمر شیراز، بازنگری در 
سیستم های صدور پروانه کار، تهیه ۴۵ فقره الزامات 
اچ اس یی جهــت درج در قراردادها، بومی ســازی 
دســتورعمل های مدیریت اچ اس یی پیمانکاران 
وزارت نفــت، مهمترین اقدامات انجــام گرفته در 

زمینه HSE عمومی است.
امینی همچنین بــه فعالیت های آموزشــی 
انجام گرفته در ســال قبل اشــاره کــرد و گفت: 
برگزاری دوره های آمــوزش عمومی و تخصصی 
برای کلیه کارکنان، برگزاری دوره های آموزشــی 
آشــنایی با نحوه کار خاموش کننده های دستی 
حریق ویژه کارکنان حراســت در سطح شرکت و 
استانداردسازی منابع آموزشی اچ اس یی از جمله 

این اقدامات است.

آذری جهرمی:
پرتاب نخستین ماهواره نظامی، 

دستاورد ملی است
وزیر ارتباطــات در توئیتر خــود در مدار قرار 
گرفتن اولین ماهواره نظامی ایران را تبریک گفت 

و آن را یک دستاورد بزرگ ملی خواند.
»محمدجواد آذری جهرمی« در پیام توئیتر 
خود نوشــت: »تبریــک صمیمانه بــه نیروی 

هوافضای سپاه برای این دستاورد بزرگ ملی.«
او اشاره کرد: سه هفته قبل بازدیدی از آخرین 
مراحل تولید پرتابگر سه مرحله ای سوخت جامد 

قاصد و ماهواره نور داشتم، عالی بودند.  
به گزارش ایرنا صبح امروز نخستین ماهواره 
نظامی جمهوری اســالمی ایران توســط سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با موفقیت در مدار زمین 
قرار گرفت. بر اساس اعالم سپاه نیوز، ماهواره نور 
۱ به عنوان نخســتین ماهواره نظامی جمهوری 
اسالمی ایران صبح روز )چهارشنبه ۳ اردیبهشت 
ماه( از ماهواره بر ۳ مرحله ای قاصد از کویر مرکزی 
ایران توسط سپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین 
قرار گرفت. این اقدام دستاوردی بزرگ و تحولی 
نوین در عرصه فضایی برای ایران اسالمی خواهد 

بود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ؛
کرونا قاچاق لوازم خانگی را 

کاهش داد
رئیس اتحادیــه لوازم خانگــی گفت: دولت 
باید مهلــت پرکردن اظهارنامه هــای صادراتی 
را شــهریورماه تمدید کرده و مالیات سال ۹۸ را 
براساس مدت زمان ۹ ماهه اخذ کند و درواقع ۳ 

ماه آن را ببخشد.
مرتضی میری در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 
مشکالت موجود در این صنف مشکالتی است که 
گریبانگیر همه اصناف به جز لوازم بهداشتی و مواد 
غذایی است، گفت: همه اصناف از شیوع بیماری 
کرونا ضربه دیده اند، اگر هرســال را به ۴ قسمت 
تقسیم کنیم بخش مهم فروش اصناف در شب 
عید است. بنابراین زمانیکه ما این بخش مهم را 
از دســت بدهیم با بحران روبه رو خواهیم شد. در 
واقع همه اصناف یک چهارم از کارکرد، فروش و 

سود خود را ازدست داده اند.
وی تاکید کــرد: دولت باید این مســئله را در 
دارایی هــا، بیمه، عوارض هــا، مالیات ها و حتی 
هزینه های قبوض آب و برق و گاز در نظر داشته 
باشــد. بنابراین دولــت باید مهلــت پرکردن 
اظهارنامه های صادراتی را شــهریورماه تمدید 
کرده و مالیات ســال ۹۸ را براساس مدت زمان 
۹ ماهه اخــذ کند و در واقع ۳ ماه آن را ببخشــد. 
درخصــوص بیمــه هم بــا توجه بــه پرداخت 
۲۷ درصدی حق بیمه، عقــب انداختن اخذ آن 
منطقی نیســت و دولت باید آن را ببخشد. ما به 
فشار تحریم ها بر دولت آگاهی داریم اما اگر دولت 
می خواهد دست اصناف را بگیرد باید این موارد 
را رعایت کند زیرا این کاری اســت که درتمام نیا 

اتفاق می افتد.
 میری با بیان اینکه تا زمانی حضور کرونا بازار 
به صورت مطلوب رونق نخواهد داشــت،  گفت: 
زیرا مردم درآمــدی برای خرید لــوازم خانگی 
ندارند و اگر پس انــدازی نیز دارنــد، آن را برای 
درمان و پیشگیری از بیماری صرف خواهند کرد. 
خرید جهیزیه نیز به دلیل کاهش ازدواج ها رونقی 

در بازار وسایل خانگی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیــه لوازم خانگــی درخصوص 
پیش بینی افزایش قیمت لوازم خانگی، گفت: با 
توجه به افزایش حقوق کارگران و افزایش نرخ ارز 
که در قیمت مواداولیــه و قطعات مورد نیاز لوازم 
خانگی تاثیر دارد، افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت 
لوازم خانگــی را پیش بینی می کنیم. همچنین 
براساس جلسه برگزار شده با تولیدکنندگان نوید 
افزایش تولید را می دهیم، امــا باتوجه به اینکه 
هرکاال بین ۱۰ تا ۵۰ درصد ارزآوری دارد، دولت 
باید قیمت ازر را کنترل کنــد، زیرا اگر قیمت ارز 
تغییر یابد، قیمت ایــن اجناس نیز تغییر خواهد 

کرد.

 سخنگوی سازمان 
برنامه و بودجه کشور:

فهرست متقاضیان تسهیالت 
قرض الحسنه تحویل بانک 

مرکزی شد
ســخنگوی ســازمان برنامه و بودجه کشور: 
  تنظیــم فهرســت متقاضیــان تســهیالت 
قرض الحســنه مطابــق فرمت درخواســتی 
بانکهــا درکوتاه تریــن زمان ممکن از ســوی 
ســازمان هدفمندی یارانه ها انجام و فهرســت 

مذکورتحویل بانک مرکزی شد
به گزارش ایلنا، مهدی قمصریان در پســت 
تویتتری خود نوشت:سازمان هدفمندی یارانه ها 
پس از دریافت فهرســت متقاضیان تسهیالت 
قرض الحسنه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
می بایست نسبت به تنظیم این فهرست مطابق 
فرمت درخواســت بانک ها اقدام کند. به منظور 
تسریع در اقدام، این تنظیم در کوتاهترین زمان 
ممکن انجام و فهرســت مذکور ساعت ۱۰ صبح 

تحویل بانک مرکزی شد.

خبر نگره
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زمان دقیق واریز تسهیالت یک میلیون تومانی کرونا مشخص شد

جاماندگان هنوز فرصت دارند

وزیر نفت گفت: با توجه به افزایش عرضه و کاهش 
تقاضا و همچنین نامشخص بودن پایان شیوع کرونا، 
بازار نفت نیازمند همکاری جهانی اســت و اوپک به 

تنهایی نمی تواند مشکل بازار نفت را حل کند.
بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره 
به اینکه مازاد عرضه در بازار نفت بســیار باال اســت، 
ادامه داد: در بحران کرونا که به کاهش مصرف شدید 
فرآورده  های نفتی منجر شده است، بخش مهمی از 

صنعت هواپیمایی تعطیل شد.
وی افزود: حمل مســافر دچار اختالل شده و این 
موضوع مصرف سوخت هوایی و بنزین را کاهش داده 

و پاالیشگاه ها ناچارند تولید خود را کاهش دهند.
زنگنه با اشــاره به اینکه تقاضا بــرای نفت خام به 

شدت کاهش پیدا کرده است، گفت: برآوردها در سه 
ماهه دوم ســال میالدی برآوردهایی نشان می داد 
که بازار با سه میلیون بشکه افزایش عرضه نسبت به 
تقاضا رو به رو خواهد بود اما با شیوع کرونا و در نشست 
۱۰ روز قبل این عدد به ۱۴ میلیون بشکه رسیده بود 
که به معنای آن اســت که ۱۱ میلیون بشکه کاهش 
تقاضا در ســه ماه دوم میالدی به دلیل بیماری کرونا 

افزوده شده است.
وزیر نفت تاکید کرد: با شــیوع کرونا تقاضا برای 
نفت با کاهش رو به رو بود اما از اسفند ماه پدیده جنگ 
قیمت را داشتیم که برخی تولیدکنندگان تولید باالی 
نفت را شروع کردند و با رجز خوانی بحران رو تشدید 

و تسریع کردند.

وی با بیان اینکه نفت هایی که در بازار به واســطه 
تولید بی رویه ریخته شــده باید از بازار جمع شــود، 
افزود: از همین رو در جلسه اوپک پالس تصمیم بر آن 

شد تا ۱۰ میلیون بشکه تولید خود را جمع کند.
زنگنه تاکید کرد: در ماه آوریل نفت اضافه به بازارها 
عرضه کردند اما بر اساس تصمیم توافق کاهش تولید 
از اول ماه مــی ۱۰ میلیون بشــکه از عرضه نفت کم 

می شود و در بازار آرام آرام تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفــت: وضعیت ذخایــر و تقاضــای نفت و 
همچنین نامعین بودن زمان پایان کرونا باعث شده 
تا قیمت ها در برابر رشــد مقاومت کنند و مشکالت 

تشدید شود.
زنگنه با اشاره به اینکه نفت برنت به زیر ۲۰ و سبد 

اوپک ۱۴.۵ دالر قیمت خورده اســت، ادامه داد: این 
قیمت ها سال ها اســت که در بازار نفت دیده نشده 

است.  
وی با اشــاره به اینکه تنها اقدامــات اوپک کافی 
نیست، افزود: باید تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک 

کاهش تولید را به عهده بگیرند.  
زنگنه گفت: تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا 
و کانادا تعهدی را بر عهده نگرفتند و همانگونه که می 

بینیم به طور طبیعی توسط بازار تنبیه می شوند.
وزیر نفت ادامــه داد: همانگونه کــه در مبارزه با 
کرونا همه جهان باید همکاری کنند برای تعادل در 
بازار نفت نیز باید همکاری وجود داشته باشد به ویژه 

تولیدکنندگانی که نفت گران تولید می کنند.

احداث ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی،آغازواحداث بوستان رضوانی 
وپارک یک هکتاری ســراج،خودکفایی درتولیدگلهای فصلی ودائمی، 

افزایش ۱۵۰۰میلیارد ریالی درآمدشهرداری
آغاز احداث ایســتگاه شماره ۶ آتش نشــانی و خرید دو 

دستگاه خودروی اطفای حریق
 به همت شهرداری و شورای اسالمی ، ششمین ایستگاه آتش نشانی 
در شــمال شــهر بابل در حال احداث و راه اندازی می باشد.این ایستگاه 
نقطه اتصال دو کمربندی شرقی و غربی شهر است که قسمتی از خیابان 
شریعتی را نیز تحت پوشش عملیاتی خود  قرار  می دهد.ششمین ایستگاه 
آتش نشانی شهر بابل در زمینی به مساحت ۱۸۰ متر مربع و در سه طبقه 
روی همکف با اعتباری بالغ ۳۰ میلیارد در دستور کار قرار گرفت.عالوه بر 
ساخت ایستگاه آتش نشانی، دو خودروی ۶ تنی اطفای حریق  و تجهیزات 
کامل ایستگاه از جمله آشــیانه خودروهای عملیاتی، آسایشگاه، مرکز 
ارتباطات، اتاق های اداری، انبار و یک تیم کامل عملیاتی برای این ایستگاه 
در نظر گرفته شد.آیین کلنگ زنی ایستگاه شــماره ۶ در ۶ اسفندماه ۹۸ 
برگزار شد و درحالیکه کمتر از دو ماه از آغاز آن میگذرد ، پیشرفت چهل 
درصدی آن را شاهد هستیم.این ایســتگاه قادر به نگهداری دو خودروی 
عملیاتی شــامل یک خودروی ســنگین و یک خودروی نیمه سنگین 
بوده و توان پوشش مناطق شــمال بابل و قسمتهایی از خیابان شریعتی، 

بلوارجانبازان، بلوار ولیعصر)عج( و بلوار شهیدبهشتی را دارد.
آغاز احداث بوســتان رضوانی و پارک یک هکتاری سراج 

)شهیدان مناسبی(و افزایش سرانه فضای سبز در شهر بابل
آغاز احداث پارک یک هکتاری شهیدان مناسبی در ضلع غربی بابل با 

اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال بدون هیچ آیین و تشریفاتی آغاز شد.علی 
رغم اینکه در سالهای نه چندان دور، بارها کلنگ این پروژه به زمین زده 
شده بود ولی تا سال گذشــته هیچ اتفاقی در جهت احداث آن رخ نداده 
بود.همچنین پارک رضوانی در زمینی به مســاحت ۲۵۰۰ مترمربع در 
بلوار مادر احداث خواهد شد که ۳ میلیارد ریال آن را خانواده مرحوم دکتر 
رضوانی تامین نموده اند. این پارک ها با هدف افزایش و توســعه سرانه 
فضای سبز و ارتقاء سطح نشاط و شادابی همشــهریان در حال احداث 

است.
خودکفایی شهرداری بابل در تولید گلهای فصلی و  دائمی 
با احیا و بازسازی سه نهالستان وتولید بیش از یک  میلیون گل 

فصلی بهاره در نهالستان ونوشه
شــهرداری بابل جهت صرفه جویی در هزینه ها، بازسازی و احیای 
سه نهالستان شهرداری بابل)ونوشــه، ارغوان و باغ گل( را در دستور کار 
قرار داد.برای اولین بار جهت تزئین فضای شــهری از گلهای تولیدی در 
نهالستانهای شهرداری بابل استفاده شــد.به همین منظور باغ ونوشه 
)نهالستان قدیم( در زمینی به مســاحت ۲ هزار مترمربع در قالب ۱۵۰  
کرت به منظور افزایش خالص تولیدی برای  تولید گلهای فصلی و گیاهان 
زینتی ) سیلن، ناز زمستانه، کوکب، استئوس، مینا اصفهانی، استکانی، 
سلوی( احیا شد.نکته قابل توجه در نهالستان ونوشه این است که برای 
اولین بار در نهالستان شهرداری بابل بیش از یک میلیون گل فصلی بهاره 
تولید شد.باغ ارغوان )نهالستان واقع در منطقه اوشیب بابل( در زمینی 
به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع به منظور کاشت گیاهان دائمی که عالوه بر  
تهیه ۷۰ هزار قلمه از انواع گیاهان فضای سبز و تکثیر آنها، ساخت گلخانه 

جهت گلهای آپارتمانی از مهمترین اقدامات در این نهالستان بوده است.
نهالستان باغ گل در مســاحت ۵ هزار متر مربع به منظور تولید گلهای 
فصلی و دائمی نیز احیا شد. با احیای این نهالستانها عالوه بر خودکفایی 
در تولید گلهای فصلی و دائمی، درآمدی پایدار و  صرفه جویی در هزینه 
های خرید گل ایجاد شد.شهرداری و شورای اسالمی شهر بابل با استفاده 
از ظرفیت های داخلی در این زمینه توانسته اند بیش از ۱۰ میلیارد ریال 

صرفه جویی در امور فضای سبز شهری داشته باشند.
افزایش 1۵00 میلیارد ریالی درآمد شهرداری بابل نسبت به 

سال قبل
تالش شهرداری و شــورای اسالمی شــهر بابل در کاهش هزینه ها 
و جلب اعتماد شــهروندان نتیجه داد.با توجه به کاهــش درآمد اکثر 
شهرداری ها، خوشبختانه شهرداری بابل در سال گذشته نه تنها کاهش 
درآمد نداشته است بلکه نسبت به سال ۹۷ افزایش درآمد ۱۵۰۰ میلیارد 
ریالی هم داشته است که در تاریخ شــهرداری بابل امری کم سابقه بوده 
اســت.نزدیک به ۳۰ درصد از درآمد شــهرداری ها  معموال در اسفند 
هرسال وصول می شود، اما در اسفند سال ۱۳۹۸ این میزان به دلیل شیوع 
ویروس کرونا کاهش چشمگیری داشــت و محقق نشد.با سرلوحه قرار 
دادن امر صرفه جویی و  جلوگیــری از هزینه های مازاد و تالش مضاعف 
همکاران شهرداری در سال ۹۸ علی رغم رکود اقتصادی برای بسیاری 
از شهرداری ها، مدیریت شهرداری بابل مســیری متفاوت را با تدبیر و  
برنامه ریزی درست تجربه کرده است. درآمد شهرداری بابل در سال ۹۸ 
با همکاری شهروندان بابلی با افزایش قابل توجهی همراه بود و به میزان 

۲۸۰ میلیارد تومان رسید.

مهندس محســن شــادمانی، گفت: این اقدام با 
هدف ارزیابی ســالمت خطوط لولــه، پیش بینی 
خوردگی و شناســایی نقاط حادثه خیــز در طول 
 مســیر انتقال خطوط لوله انتقال انجام شده است.

وی، با اشــاره به رشــد چهار برابری ارزیابی خطوط 
در ســال گذشــته، گفت: ســالیان قبــل این عدد 
۱۵۰ کیلومتر بود اما در ســال گذشــته بــا برنامه 
ریزی مــدون، کارشناســان ایــن اداره در مناطق 
عملیاتــی زاگــرس جنوبــی موفق شــدند ۶۱۴ 
 کیلومتر از خطوط لوله زیر زمینــی را ارزیابی کنند.

شادمانی ماموریت اصلی این اداره را پایش وضعیت 
فیزیکی کلیه تاسیســات رو زمینــی و خطوط لوله 
زیر زمینی نفــت و گاز با هدف اطمینــان از صحت 
عملکرد و افزایش شــرایط ایمن آنهــا، عنوان کرد 
و گفت: در همین راســتا ماموریت هــای این اداره 

در دو بخش بازرســی فنی و حفاظت فنــی برنامه 
ریزی و اجرا می شــود. وی با اشاره به عملکرد بخش 
حفاظت فنی، گفت: در این بخش عــالوه بر ارزیابی 
۶۱۴ کیلومتر خطــوط لوله، بازرســی حدود یک 
هزار و ۹۰ مورد ســرویس تجهیــزات و خطوط لوله 
تعمیراتــی،۸۴۶ مورد ســالمت اتصــاالت عایق، 
بازرســی بر عملیات آماده سازی ســطوح و اعمال 
انواع پوشــش به میزان بیش از ۲۴ هــزار متر مربع، 
ارزیابی ســامانه های حفاظت کاتدی خطوط لوله، 
ارزیابــی رنگ تجهیزات و تاسیســات فرآورشــی 
به میزان بیــش از ۶۸ هزار و ۵۰۴ متــر مربع، انجام 
۷۳۵ مورد عملیات خوردگی، ۷۴۲ مورد بررســی 
 تقاضای فنی و بازرســی کاال و... انجام گرفته است.

رئیــس اداره بازرســی و حفاظــت فنی شــرکت 
بهره برداری نفــت و گاز زاگرس جنوبــی در ادامه و 

در تشــریح اقدامات انجام گرفته در بخش بازرسی 
فنــی، اظهار داشــت: انجــام ۲ هــزار و ۴۱۸ مورد 
بازرسی ادواری از تاسیســات و تجهیزات فرآیندی 
حین ســرویس و باالبرها و کمپرســورهای سیار، 
۴۷۶ مــورد بازرســی در تعمیرات خطــوط لوله و 
سیســتم لوله کشــی، ۷ هزار و ۸۰۱ مورد بازرسی 
فنی در تعمیرات اساســی خطوط لوله و تاسیسات 
و تجهیــزات فرآیندی، انجام ۵۶ هــزار و ۱۰۰ مورد 
انواع آزمون های غیر مخرب، بازرســی از ۶۰۱ مورد 
انواع کاالهای خریداری شــده، شناسایی ۶۷ نقطه 
مستلزم پاالیش دارای ریســک باالی سیستم لوله 
کشــی و نظارت مســتمر بر پروژه هــای اجرایی از 
سوی اداره مهندسی و ســاختمان از جمله اقدامات 
 انجام گرفته این واحد در سال گذشــته بوده است.

محسن شــادمانی همچنین از اجرای ســه پروژه 

مهم در این اداره در ســال گذشــته خبر داد و گفت: 
 RBI پیاده ســازی نظام بازرســی بر مبنای ریسک
در پاالیشــگاه گاز فراشــبند، پیاده سازی سیستم 
مدیریت یکپارچه خطوط لوله )PIMS(، ســاخت 
دستگاه لیزر اسکن بر اساس سطح ۲ استانداردهای 
B۳۱G توســط تولید کنندگان توانمنــد داخلی از 
سال قبل توســط متخصصان این اداره کلید خورده 
 و در حــال حاضــر در مراحل مختلف اجرا اســت.

وی، در پایان با اشاره به اینکه شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی عالوه بر تاسیسات و تجهیزات 
رو زمینی حدود ۲۵۰۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال 
را مدیریت می کند، گفت: اجرای این پروژه ها عالوه 
بر صرفه جویی در هزینه هــا، در مدیریت هدفمند 
سرمایه های انسانی و تجهیزاتی در این زمینه راهگشا 

است.

وزیر نفت :

 اوپک به تنهایی نمی تواند مشکل بازار نفت را حل کند

نگاهی بر اقدامات مهم شهرداری بابل در سال ۱۳٩۸

 بازرسی و ارزیابی۶۱۴کیلومتر خطوط لوله انتقال و جریانی نفت و گاز در زاگرس جنوبی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری  سردبیر:  حسین کریمی

تهران: خیابان شهید مطهری، ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر(، 
کوچه 2۶ پالک10، طبقه اول، واحد یک 

پنجشنبه 

رییس پژوهشگاه فضایی ایران با اشــاره به اهداف تجاری سازی 
دســتاوردهای فضایی گفت: نمونه تجاری ســامانه ســار هواپایه 
بــا کاربردهایــی در حوزه های مدیریــت حــوادث غیرمترقبه، 
نقشــه برداری، کنترل مرزها در پژوهشــکده مکانیک پژوهشگاه 
فضایی ایران در شیراز طراحی و ساخته شد.به گزارش مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، حسین 
صمیمی رییس پژوهشــگاه فضایی ایران با بیان اینکه رادار دهانه 

مصنوعی )سار( نوعی از رادار اســت که بر سکوهای متحرکی مثل 
هواپیما، پهپاد و ماهواره نصب می شود گفت: در حین حرکت سکو، 
رادار با ارسال متناوب پالس به سطوح و دریافت بازگشتی آن، قادر 
است تصویری دقیق از ناحیه هدف را ایجاد کند.صمیمی با اشاره به 
مزایای عمده تصویربرداری راداری نسبت به تصویربرداری اپتیکی 
تصریح کرد: قابلیت تصویربرداری از پشت ابر و در تمام ساعات شب و 
روز )مستقل از نور خورشید( و حتی نواحی پوشیده شده از دود و گرد 

وخاک، مستقل بودن کیفیت تصویر راداری از فاصله، امکان کشف 
اهداف یا اشیا فلزی استتار شده از مزایای این رادار است.

وی افزود: مزایای عمده تصویربرداری سار نسبت به تصویربرداری 
اپتیک، باعث توجه روزافزون همه کشــورهای توسعه یافته به این 
فناوری شده و در دهه های اخیر، در این کشــورها سرمایه گذاری 
هنگفتی در صنعت سار صورت گرفته است و فناوری آن را به انحصار 

خود درآورده اند.

نمونه تجاری »سار هواپایه« در پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شد
فن آوری 

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

 آیفون SE پالس 
ِکی به بازار می آید؟

 SE معرفی و عرضه گوشی میان رده آیفون
پالس تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا 
و تعطیلی کارخانه هــای اپل، احتماال تا نیمه 
دوم ســال ۲۰۲۱ میالدی بــه تعویق خواهد 

افتاد.
به گزارش ایسنا، آیفون SE جدید که اخیرا 
به عنوان جایگزین گوشی آیفون ۸ با نمایشگر 
۴.۷ اینچی معرفی و رونمایی شــد، برای آن 
دسته از کاربرانی که عالقه زیادی به استفاده 
از گوشــی های بزرگ مجهز به پنل نمایشگر 
های بزرگتر از حد نرمال ندارند، بسیار جذاب 

و کاربردی به نظر می رسد. 
طبق گزارش های پیشین، به نظر می رسد 
که آیفون SE پالس احتماالً با نمایشــگری 
بزرگتر در آینــده ای نزدیک معرفی شــده و 
تبدیل به یکی از محبوب ترین گوشــی های 

میان رده در بازارهای جهانی خواهد شد.
اما حاال تازه ترین اخبار منتشــر شــده در 
وب ســایت macrumors به نقل از مینگ 
چی کو، تحلیلگر ارشد محصوالت اپل، حاکی 
از آن است که معرفی و عرضه گوشی میان رده 
آیفــون SE پالس اپل به احتمــال زیاد تحت 
تاثیر شیوع گســترده ویروس کرونا که منجر 
به تعطیلی و توقف خطوط تولید بســیاری از 
کارخانه های اپل و مشــکل در تامین قطعات 
موردنیاز ساخت گوشــی های آیفون شد، تا 
نیمه دوم سال آینده یعنی ۲۰۲۱ میالدی به 

تعویق خواهد افتاد. 
بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان و 
تحلیلگران فعال در حوزه فنــاوری از آنجایی 
که اپل با معرفی آیفــون SE ، تولید مدل های 
آیفون ۸ و ۸ پالس را متوقف کــرده بنابراین 
منطقی به نظر می رسد که یک نسخه بزرگتر 
یعنی آیفون SE پالس با یک نمایشگر باالی ۵ 
اینچ معرفی و عرضه خواهد شد تا بدین وسیله 
نظر و توجه طرفداران و کاربرانی که تمایل به 
خریداری و اســتفاده از گوشی های میان رده 
مجهز به نمایشــگر های بزرگ دارند را نیز به 

سمت و سوی خود جلب کند.
پیشتر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
حوزه فناوری برآورد کرده بودند که گوشــی 
آیفون SE پالس در کنار ســری آیفون ۱۲ ده 
که احتماالً اندکی دیرتر از موعد همیشگی و 
اواسط پاییز ســال جاری میالدی معرفی می 
شــوند، به طور رسمی از ســوی اپل رونمایی 

خواهد شد.

امکان افزودن ۸ نفر به تماس 
ویدیویی واتس اپ 

گزارش های منتشــره حاکی از آن اســت 
که واتس اپ قصــد دارد تعداد کاربران تماس 

ویدیویی این پلت فرم را تا ۸ نفر افزایش دهد.
به گزارش ایســنا، چنــد روز پیش بود که 
اخباری در رســانه ها و ســایت های مختلف 
منتشــر شــد که نشــان می داد اپلیکیشن 
پیام رسان واتس اپ قصد دارد قابلیت جدیدی 
را به پلت فرم خود اضافه کند کــه به کاربران 
اجازه می دهد تماس های صوتی و ویدئویی با 

بیش از ۴ نفر را برقرار کنند.
این قابلیت که با افزایش روز افزون تقاضای 
کاربران اســتقبال از تماس هــای ویدئویی 
تحت تاثیر شــروع گســترده ویروس کرونا، 
اعالم قرنطینه، خانه نشــینی و دورکاری بالغ 
بر نصف جمعیــت جهان، قصــد ورود به این 
پلت فرم محبوب را دارد، حاال به نظر می رسد 
که احتماالً افزوده شدن تا ســقف ۸ نفر را به 
مکالمات و تماس های ویدئویی پشــتیبانی 

خواهد کرد.
بر اســاس ایــن اطالعــات جدیــد که از 
ســوی WABetainfo و در وب ســایت 
gsmarena منتشر شــده است، به نظر می 

 ios رسد که کاربران گوشی های اندرویدی و
می توانند با دانلود و نصب جدیدترین نســخه 
بتا و آزمایشی واتساپ از فروشگاه های آنالین 
همچون گوگل پلی اســتور و اپ استور اپل، از 

این امکان جدید بهره مند شوند.
دو روش بــرای تمــاس ویدیویی گروهی 
در واتــس آپ وجود خواهد داشــت که یکی 
از آنها انتخــاب مخاطبان و ســپس انتخاب 
گزینه تماس گروهی در بخش تماس هاست 
و روش دیگر نیز افــزودن افراد مورد نظر بعد از 
برقراری تماس ویدیویی با یکی از آنهاست. در 
هر دو روش کاربران باید توجه داشــته باشند 
که شماره مخاطبان را در گوشی خود ذخیره 
کرده باشــند چرا که در غیر اینصورت امکان 
افزودن آنها به چت و مکالمه گروهی تصویری 

وجود نخواهد داشت.

کرونا در صدر جستجو و تماشا؛
بیماری کرونا چه تاثیری در 
رفتار کاربران گذاشته است؟

بررسی رفتار کاربران توســط پلتفرم بازار 
در۴۵ روز ابتدایی شیوع کرونا نشان می دهد 
۶۵۰هزار مرتبه کلمات مرتبط با کرونا جست و 
جو و سه و نیم میلیون دقیقه ویدیوی آموزشی 

مرتبط با این ویروس تماشا شده  است.
خبر رســمی ورود کرونا به ایران بین ۲۹ تا 
۳۰بهمن ماه  صورت گســترده و رســمی در 
رسانه ها اعالم شد. در نتیجه اول اسفند ماه به 
عنوان آغاز دوره کرونــا در ایران در نظر گرفته 
شده است. این گزارش رفتار کاربران را از یک 
اســفند تا انتهای هفتــه دوم فروردین ۹۹ با 

هفته های قبل ازآن مقایسه کرده است.
بر اساس تحلیلی که این گزارش از داده ها 
ارائه کرده است، بیشــترین کلمات جستجو 
شده مرتبط با کرونا کلماتی مانند تست کرونا، 
ســامانه مقابله با کرونا، بازی کرونا، نرم افزار 
کرونا، تب ســنج کرونا، کرونا ســنج و کرونا 
ویروس هستند. این جستجوها در نیمه اسفند 

به اوج  خود رسیده است.
کاربران این پلتفرم از ابتدای اســفند ماه 
۳۳ درصد بیشتر از هفته های قبل در سال ۹۸ 
برنامه های جدید را دانلود یا به روز رسانی کرده 
اند. که این میزان اکنون به ۳۱۴ میلیون دانلود 

و به روزرسانی برنامه و بازی رسیده است.
برنامه هــای مربوط بــه درمان با رشــد 
۱۰۰درصدی رو به رو شــدند بــه طوری که 
رکورد سرعت یک میلیون نصب فعال در یک 
روز با دانلود برنامه رسمی ستاد مقابله با کرونا 
شکسته شد. اپلیکیشن های حوزه دورکاری 
رشــد ۱۳ درصدی را تجربــه کردند و برخی 
بازی های موبایلی مانند دریفت بی نهایت ۲ تا 

۱۱۸درصد رشد داشته اند.

عضو شورای عالی فضای مجازی 
خبر داد

تعویق بررسی طرح معماری 
شبکه ملی اطالعات به دلیل 

بحران کرونا
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی 
گفت: جلسات مربوط به بررسی طرح معماری 
کالن شبکه ملی اطالعات به دلیل بحران کرونا 

به تعویق افتاده است.
محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار 
مهر، در مورد آخرین وضعیت بررســی طرح 
معماری کالن شــبکه ملی اطالعــات که از 
دی ماه سال ۹۸ از ســوی شورای عالی فضای 
مجازی به کارگروه تخصصی سپرده شده بود، 
گفت: کار کمیته کارشناسی مستقر در مرکز 
ملی فضای مجازی در خصوص بررســی ابعاد 
طرح معماری کالن شــبکه ملی اطالعات تا 
قبل از شیوع بیماری کرونا به طور دقیق پیش 
می رفت، اما این جلسات کارشناسی به دلیل 

شرایط کرونا، فعاًل معطل باقی مانده است.
عضو شــورای عالی فضای مجازی با اشاره 
به اینکه بررسی های مربوط به الزامات و طرح 
پیشــنهادی وزارت ارتباطــات در خصوص 
شــبکه ملی اطالعات در جلسات کارشناسی 
اعضا، بــه نیمه راه رســیده بود، گفــت: فعاًل 
برگزاری این کارگروه برای از سرگیری بررسی 
شــاخص های طرح معماری کالن، به تعویق 

افتاده است.
انتظاری با اشــاره به اینکه در پاره ای موارد 
اعضای حقیقی شــورای عالی فضای مجازی 
جلســات را به صورت مجازی و در قالب ویدئو 
کنفرانس برگزار می کننــد، ادامه داد: اما روند 
برگزاری جلسات مربوط به کارگروه تخصصی 
بررسی طرح کالن شبکه ملی اطالعات و نیز 
جلسه شــورای عالی فضای مجازی با حضور 
رئیس جمهور، بــه دلیل بحــران کرونا فعاًل 
مشــخص نیســت.وی گفت: از زمان شیوع 
بیماری کرونا، شــورای عالی فضای مجازی 
تشکیل جلسه نداده اســت.به گزارش مهر، 
طرح کالن و معماری شــبکه ملی اطالعات 
که از ســوی وزارت ارتباطــات در دی ماه ۹۸ 
به شــورای عالی فضای مجازی ارائه شــد در 
کارگروه متشــکل از اعضای حقیقی شورا و 
معاونان مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی 
قرار گرفت و قســمت هایی از آن در بهمن ماه 
۹۸ در قالب اهداف شــبکه ملی تا سال ۱۴۰۴ 
به تصویب این شورا رسید. بر این اساس مقرر 
شد مفاد کامل این سند ۱۰ صفحه ای تا پایان 
سال ۹۸ تکمیل و پس از انجام اصالحات نهایی، 
به عنوان ســند کالن و معماری شــبکه ملی 
اطالعات در شــورای عالی فضای مجازی به 

تصویب برسد.

خبرخبر

۸

به گفته کارشناسان امنیتی، با توجه به افزایش 
سوءاستفاده هکرهای اینترنتی از بحران های کنونی 
درباره گسترش ویروس کرونا، باید مراقب اخباری 
مانند کشف و تولید ماسک های جدید یا مطالبی با 
مضمون  اقداماتی برای جلوگیــری از ابتال به کرونا 
باشید و تا حد امکان فایل ها و لینک های ناشناخته 

ارسال شده در شبکه های اجتماعی را باز نکنید.
به گزارش ایســنا، با توجه به اهمیت روزافزون 
حفاظت از اطالعات شــخصی و امنیت ســایبری 
دستگاه های الکترونیکی و گوشی های هوشمند، 
امنیت اطالعات آنها تبدیل به یکــی از بزرگترین 
دغدغه های بســیاری از کاربران در فضای مجازی 
شده است. از طرفی اکنون که بحث ویروس کرونا 
و تعداد مبتالیان به این ویروس در جهان خبرساز 
شده، بسیاری از کالهبرداران و سودجویان هم در 
کمین نشسته اند تا از این فرصت ایجادشده نهایت 

سوءاستفاده را داشته باشند.
این روزها شاهد افزایش فعالیت اپلیکیشن های 
مختلــف درزمینــه تســت و شناســایی کرونا، 
خوداظهاری و پاسخ گویی به ســواالت مربوط به 
کرونا، تب ســنج و دیگر اپلیکیشــن های مربوط 
به این ویروس هســتیم اما اکثر این برنامه ها فاقد 
کارایی الزم بوده و گاهی اوقات به دنبال ســرقت 
اطالعات کاربران نیز  هستند؛ بنابراین مراجعه به 
اپلیکیشن های مجاز و تحت نظر وزارت بهداشت 

اهمیت زیادی دارد.
هدایت بــه لینک  و درگاه هــای بانکی جعلی و 
سرقت اطالعات هویتی و کاری از مهم ترین اهداف 
اپلیکیشن های جعلی طراحی شده است. بنابراین 
الزم است کاربران اپلیکیشن های موردنیاز خود را 

از مارکت های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیک 
دریافت کرده و به تبلیغات و برنامه های ارائه شده در 

کانال ها و گروه های مختلف توجه نکنند.
در این راســتا علی اصغر زارعی -کارشــناس 
مدیریت سیســتم های اطالعاتی- در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به سوءاستفاده سودجویان از شرایط 
حــال حاضر گفت: برخــی افراد کــه محصوالت 
تولیدی آنها بــه فروش نرفته و یــا درصدد فروش 
محصوالتشان هستند، ســعی می کنند از طریق 
ســلبریتی ها یا اینفلوئنســرها ایــن محصوالت 
بی ربــط و عمدتا بی کیفیــت را به نــام داروهای 

پیشگیری کننده کرونا به مشتری بفروشند.
وی ادامه داد: این سلبریتی ها یا اینفلوئنسرها، 
دنبال کننده ها و طرفداران زیادی در اینستاگرام و 
شبکه های اجتماعی دیگر دارند که فریب اینگونه 
تبلیغات را می خورند و نه تنها مبالغی را در این موارد 
از دست می دهند بلکه ممکن اســت با اطمینان 

بی جا و غیرعلمی به این محصوالت ســالمت خود 
و اطرافیانشان را به خطر بیندازند یا حتی تبلیغات 
زیادی در ســایت ها و کانال هــای اینترنتی قابل 
مشــاهده هســتند که با تبلیغ خرید ماسک، ژل، 
مواد شــوینده و ضدعفونی کننده مخصوص برای 
مقابله با ویروس کرونا منتشــر می شوند، اما وقتی 
جنس مورد نظر مثل ماســک یا اقالم مشابه بعد از 
خرید اینترنتی به دست خریداران می رسد، متوجه 
می شوند که با ماسک های ساده و داروهای تقلبی 

جعلی روبه رو هستند.
تیترهای جذاب برای اغــوای کاربران 

شبکه های اجتماعی
این کارشــناس فناوری اطالعات با بیان اینکه 
هکرها هــم با روش هــای دیگر ســعی می کنند 
خرابکاری کنند و به کاربران و قربانیان خود آسیب 
برســانند، گفت: آنها با ارســال ایمیل یا فایل های 
Word و یا PDF کــه آلوده به بدافزار هســتند، 

کاربران را اغوا می کنند که این فایل ها را دانلود کنند. 
برای مثال در ایمیل، تلگرام یا واتس اپ فایل هایی 
را ارســال می کنند که معموال به تحوالت اخیر یا 
تعداد کشته شــدگان در اثر ابتال به ویروس کرونا 
اشــاره می کند و یا حتی در تیترها یا موضوع فایل 
به راه های جدید و دست اول برای مقابله با ویروس 
کرونا اشاره می کنند؛ مثل کشف و تولید ماسک های 
جدید یا مطالب اخبار علمی جدید با این مضمون 
که به تازگی منتشر شده و با انجام آنها هرگز مبتال به 

این ویروس نمی شوید.
زارعی در ادامه خاطرنشان کرد: اما در حقیقت 
بعد از دانلود یا باز کردن چنیــن فایل هایی، این 
بدافزارها به ســرعت وارد سیستم یا گوشی تلفن 
شده و منجر به بروز مشــکالت زیادی می شوند. 
برای مثال هکرها اخیرا با ارسال ایمیل های آلوده 
و باز کردن ضمیمه این ایمیل ها توســط قربانی، 
 ،Emotet باعث  شدند که بدافزار مخربی به نام
روی کامپیوتر قربانی نصب شــود. ایــن بدافزار 
می تواند اطالعــات باارزش فرد مثــل رمز ورود 
به حســاب بانکی و اکانت ها را به ســرقت ببرد، 
همین طور وقتی سیستم به این بدافراز آلوده شد، 
در روزهای آینده می تواند بــرای حمالت بعدی 

آسیب پذیرتر شود.
این کارشــناس فنــاوری اطالعــات در پایان 
خاطرنشــان کرد: به همین دلیل به افراد توصیه 
می شــود هرگز و به ویژه این روزهــا فایل و لینک 
ناشــناخته ارسال شده در شــبکه های اجتماعی 
پرطرفدار مثل اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ، ایمیل 
یا پیامک که ممکن اســت آلوده بــه این بدافزارها 

باشند را باز نکنند.

انتشار فایل های مخرب با تیتر فریبنده درباره کرونا

گزارش های هواوی نشان می دهد که این غول 
تکنولوژی چینــی علی رغم تحریم هــای ایاالت 
متحده همچنان با رشــد مثبــت در درآمدزایی 
خود در نخســتین فصل از ســال ۲۰۲۰ میالدی 
روبرو شده است.به گزارش ایسنا، هواوی به تازگی 
گزارش مالی سه ماهه نخست سال جاری میالدی 
خود را منتشــر کرده است که نشــان می دهد این 
غول تکنولوژی چینی با وجود تحریم های ایاالت 
متحده همچنان توانســته در میــزان درآمدزایی 

خود رشد مثبتی را برای خود ایجاد کند.
هر چند که شیوع گســترده ویروس کرونا تاثیر 
و تبعات منفی متعددی بــر روی اقتصاد و وضعیت 
مالی شــرکت های مختلف تکنولــوژی از جمله 
هواوی داشــته اســت ولی با این حال این شرکت 

که بزرگترین اپراتــور و تامین کننــده تجهیزات 
مخابراتی و همچنیــن دومین تولید کننده موبایل 
در جهان به شمار می رود، موفق شده با وجود همه 
دشواری های موجود همچون تحریم های آمریکا 
و تاثیرات منفی شــیوع ویروس کرونــا که منجر 
به کاهش شــدید تقاضا در بازارهای جهانی شده 
است، درآمد خود را در نخستین فصل سال جاری 
میالدی بــه ۱۸۲.۲ میلیارد یــوان معادل ۲۵.۷۲ 

میلیارد دالر برساند.
به عبارتی دیگــر، درآمد هواوی در ســه ماهه 
منتهی به مارس ۲۰۲۰ میالدی نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱.۴ درصد رشد و افزایش یافته 
اســت که البته به شــدت تحت تاثیر رکود شدید 
اقتصاد جهانی ناشــی از شیوع گســترده ویروس 

کرونا قرار گرفته و کمتر از حد انتظار این شرکت و 
بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه فناوری، شده 

است.
همچنین حاشیه سود خالص هواوی نیز در این 
بازه زمانی نسبت به مدت مشــابه سال ۲۰۱۹ از ۸ 
درصد به ۷.۳ درصد رسیده است که نشان می دهد 
این شرکت بر خالف رشــد و افزایش درآمدزایی با 

افت میزان سود خالص مواجه شده است.
ویکتور ژانــگ، یکی از مقامات ارشــد هواوی با 
ارسال بیانیه برای رسانه ها خاطرنشان کرده است: 
با اینکه رشــد درآمدزایی هواوی نســبت به سال 
های قبل با روند بســیار کندتری مواجه شده است 
اما باید گفت در زمان بحران های کنونی همچنین 
گسترش ویروس کرونا و دست و پنجه نرم کردن با 

تحریم های ایاالت متحده، این شرکت عملکردی 
ستودنی را به نمایش گذاشته است.

بر اســاس گزارش فایننشــال تایمــز، میزان 
افزایش درآمد هواوی در ســه ماهه نخســت سال 
۲۰۱۹ میالدی نســبت به مدت مشابه سال قبل از 

آن ، ۳۹ درصد ثبت و گزارش شده بود.
کاخ ســفید حدود یک ســال پیش، در ماه مه 
۲۰۱۹ ، شرکت چینی هواوی را در فهرست سیاه و 
ممنوعه خود قرار داد تا فعالیت و فروش محصوالت 
و تجهیزات این غول تکنولوژی را در ایالت متحده 
آمریکا ممنــوع و متوقف کند؛ چرا کــه معتقد بود 
هواوی در سرقت اطالعات شــهروندان و مقامات 
آمریکایــی و تحویل آنهــا به دولــت چین نقش 

بسزایی دارد.

پــس از گذشــت ۴۰ روز از تصمیــم اولیه برای 
رایگان کردن اینترنت آموزش مجازی دانشگاهها، 
معاون وزیر ارتباطات از اتصال ۱۲۷سامانه آموزشی 
به شبکه ملی و رایگان شــدن این اتصال خبر داد.به 
گزارش خبرنگار مهر، پس از شــیوع بیماری کرونا 
در کشــور و حذف آموزش حضوری، عماًل آموزش 
در دانشگاه ها بر بستر مجازی قرار گرفت؛ اقدامی از 
سر اجبار که دانشــجویان را با مشکل هزینه بر بودن 
این مدل از آموزش و دانشگاه ها را با چالش جدیدی 
بــرای فراهم کردن بســتر آن روبرو کــرد.در ادامه 
این روند دانشجویان خواســتار رایگان شدن حجم 
اینترنت مصرفــی کالس های مجازی شــدند و به 
دنبال این درخواســت وزیر ارتباطات وعده رایگان 
شدن اینترنت آموزش مجازی را با ابالغ به اپراتورها 
داد؛ اما این وعده ها در زمان اعالم شده، محقق نشد 
و عدم تحقق این وعده منجر به نامه نگاری وزیر علوم 
به وزیر ارتباطات در اواســط فروردین ماه شد.در آن 
نامه وزیر علوم خطاب به وزیــر ارتباطات اعالم کرد 
که »بررسی های میدانی از دانشگاه ها نشان می دهد 

ابالغیه کاهش تعرفه اینترنت بــه اپراتورهای ارائه 
دهنده خدمات پهنای باند، هنــوز جنبه عملیاتی 
نیافته است« و با توجه به محدودیت زمانی موجود، 
از جهرمی خواسته شد تا اقدام الزم در این خصوص 
صورت گیرد و تفاهم نامه تکمیلی برای هم افزایی در 
این راستا با وزارت عتف تنظیم شود.به فاصله یک روز 
از این نامه، وزارت ارتباطات نسبت به این نامه واکنش 
نشــان داد و معاون این وزارتخانه از رایگان شــدن 
اینترنت آموزش مجازی و ابالغ آن به همه اپراتورها 
خبر داد. اما با این حال همچنان برخی دانشگاه ها و 
دانشــجویان اذعان دارند که این اقدام به طور کامل 
تحقق نیافته و با گذشــت بیش از یک هفته از اعالم 
وزارت ارتباطات، هزینه اینترنت سامانه های مجازی 
برای همه رایگان نشده و صرفاً برخی اپراتورها اقدام 

به عملیاتی کردن این موضوع کرده اند.
رایگان کردن اینترنت دانشــگاه ها کاماًل 

داوطلبانه بود
ســتار هاشــمی، معاون فناوری وزیر ارتباطات 
در گفتگو با خبرنگار مهــر در خصوص دالیل تاخیر 

اتصال رایگان سامانه های مجازی دانشگاه ها توضیح 
داد و گفــت: در پی مطرح شــدن بیمــاری کرونا و 
احتمال شیوع آن در کشــور، موضوع رایگان کردن 
اینترنت دانشــگاه ها در وزارت ارتباطــات در اوایل 
اسفندماه در دســتور کار قرار گرفت؛ چرا که حوزه 
آموزش و بحث یادگیری و یاددهی در کشور، عماًل 
با شیوع این بیماری، یکی از حوزه های متاثر بود.وی 
با بیان اینکه نگاه وزارت ارتباطات این است که حوزه 
آموزش در کشور تعطیل پذیر نیست و اساساً بحث 
آموزش یکی از ارکان مهم رشد و توسعه هر کشوری 
اســت، ادامه داد: لذا کاماًل به صــورت داوطلبانه و 
براساس مســئولیت اجتماعی خود، مکاتبه ای را با 
وزارت علوم انجام دادیم و آمادگی خود را برای رایگان 
کردن ترافیک دانشــگاه ها و مراکز آموزشی عالقه 
مند که مطالب و دوره های آموزشی شان را بر بستر 

شبکه ملی اطالعات ارائه می دهند، اعالم کردیم.
معطل تامین منابع مالی نماندیم

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه نکته مهم 
این است که ما در آن مقطع معطل تامین منابع مالی 

مرتبط با این کاهش تعرفه و رایــگان کردن تعرفه 
نشــدیم، ادامه داد: چرا که عزم جدی داشــتیم که 
این اتفاق در کشــور رقم بخورد و به این موضوع باور 
داشــتیم.وی گفت: پس از مکاتبه ما با وزارت عتف، 
این وزارتخانه مکاتبه ای را با دانشــگاهیان و مراکز 
آموزشی انجام داد و لیســت اولیه را پس از تجمیع، 
در اختیــار وزارت ارتباطات قــرار داد. اما به صورت 
طبیعی این لیست اولیه، یک سری نواقصی داشت 
که در تعاملی که با مجموعه وزارت علوم داشــتیم 
نواقص مرتبط با این لیست مرتفع شد؛ نهایتاً لیست 
دانشگاه ها به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات پهنای 
باند، ابالغ شــد.معاون وزیر ارتباطات خاطرنشــان 
کرد: دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی آدرس پرتال و 
مشخصات فنی سایت هایی را برای وزارت ارتباطات 
ارســال کردند کــه در آن پرتال ها و ســامانه های 
آموزش الکترونیکی آنها در جریان بود و بر آن بستر، 

آموزش الکترونیکی ارائه می دادند.
اتصال دانشجویان و اســاتید به سامانه 

الکترونیکی دانشگاه ها رایگان شد
وی افزود: هم اکنون اتصال به این سامانه ها برای 
دانشگاه هایی که اطالعات مربوطه خودشان را برای 
وزارت علوم ارســال کردند و وزارت علوم این لیست 
را برای وزارت ارتباطات ارســال کرده باشد رایگان 
اســت. به این معنی که هم دانشجویان و هم اساتید 
دانشگاه ها برای راهیابی ترافیکشان به این سامانه ها، 
هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.هاشمی با اشاره 
به اینکه از طرح موضوع اینترنت رایگان دانشگاه ها 
در وزارت ارتباطات تــا زمانی که این فرآیند اجرایی 
شــد، صرفاً زمانی حدود ۴۰ روز طول کشید، ادامه 
داد: این کار فرآیند ســاده ای نبود و ما باید لیســت 
همه دانشــگاه ها را در حــد امــکان از اقصی نقاط 
کشور در اختیار می گرفتیم و اطالعات فنی شان را 
طی مذاکراتی با وزارت علوم به دســت می آوردیم؛ 
از ســوی دیگر اپراتورها نیز باید ایــن آمادگی را در 
زیرساختهای ارتباطی شان و همچنین سامانه های 

ارتباط با مشتریانشان پیدا می کردند .

زور کرونا به هواوی نرسید!

پس از گذشت ۴۰ روز از تصمیم اولیه؛

اینترنت ۱۲۷ سامانه دانشگاهی رایگان شد


