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روزهایتیرهدرانتظارنفتشیل
رکـــود قیمت نفت مــوجــب فــشــار زیــــادی به
اپراتورهای نفتی برای کاهش دستگاه های
حفاریشدهکهنمونهآنرامیتواندرآمریکای
شمالی (مرکز عمده تولید نفت شیل در دنیا)
دید .بر این اساس ،از مارس تا می (اسفند 98تا
خرداد  )99و به مدت  11هفته ،تعداد دستگاه
های فعال به بیش از نصف ،کاهش یافته است.
بدین ترتیب پیش بینی می شود تولید و عرضه
نفت در آینده کاهش و قیمت نفت معمول دنیا
نسبتبهوضعیتکنونیافزایشنسبت ًامتعادلی
داشتهباشد(.منبعآمار:بازارنفتواقتصاد)

اخبار

نوبخت۳۱هزارمیلیاردتومان
اعتباراتعمرانیرا ابالغکرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص
اعتباراتطرحهایعمرانیملیواستانیبهمیزان
حــدود  ٣١٢٢٠میلیارد تومان را ابــاغ کــرد .به
گزارشفارس،بهمنظورتسریعدراجرایطرحهای
عمرانیاولویتداروباهدفتحققشعارجهشتولید
طی امسال ،نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشورتخصیص اعتبارات
ط ــرح ه ــای عــمــرانــی ملی و اســتــانــی بــه میزان
حدود٣١٢٢٠میلیارد تومان را ابــاغ کــرد .این
منابع شامل طــرحهــای عمرانی ملی بــه میزان
 ٢١٨٠٠میلیاردتومان ،طرح های استانی ویژه به
میزان ١۶٧۴میلیارد تومان ،پروژه های استانی
به میزان۶٢٠٠میلیارد تومان و اعتبارات متفرقه
ازجمله طــرح آبهــای مــرزی و طــرح گرمسیری
١۵٢٠میلیارد تومان بوده است .با پرداخت این
اعتباراتتعدادزیادیازطرحهاوپروژههایعمرانی
ازجمله مصوبات سفرهای استانی رهبرمعظم
انقالب و رئیس جمهور تا پایان سال به بهره برداری
میرسندکهمنجربهجهشتولیدواشتغالوتوسعه
ملیومنطقهایخواهدشد.

آمادگیهوافضایسپاهبرای
انتقالفناوریبهخودروسازان
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب
اسالمی گفت :ما یک صنعت فناورانه در اختیار
داریــــم کــه بـــدون مــحــدودیــت آمــــاده انــتــقــال آن
به صنعت خــودروی کشور و به ویــژه گــروه صنعتی
ایــران خــودرو هستیم .به گزارش مهر ،ســردار امیر
علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در بازدید از پروژههای
جهش فناورانه محصوالتایرانخودرورمزموفقیت
صنعت خــودروی کشور را در گــرو نگاه به داخــل و
استفاده شرکتهای دانش بنیان در زمینه بومی
سازیقطعاتوتولیدخودروبانشانیایرانیدانست
و خاطر نشان کرد :با استفاده از تمام ظرفیتهای
داخلی و به کارگیری نیروهای نخبه دانشگاهی
در صنعت خــودروی کشور ،این صنعت از تحریمها
به سالمت عبور کرده است و نقشه دشمنان برای
زمینگیرکردنخودروسازان،نقشبرآبشدهاست.
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باالخرهواموبیمهبیکاریکروناییرسید
آغاز پرداخت بیمه بیکاری از این هفته

با گذشت حدود سه ماه و نیم از آغاز
شیوع ویروس کرونا در کشور ،برخی
دیــگــر از تسهیالت و حمایتهای
در نظرگرفته شــده بـــرای حمایت
از کــارگــران و بنگاه هــا ،وارد مرحله
اجرایی و پرداخت می شــود .رئیس
سازمان تامین اجتماعی از پرداخت
بیمه بیکاری از این هفته خبر داد و
جزئیات بیشتری از تسهیالت 12
درصدی اعطایی به بنگاه های آسیب
دیده هم منتشر شد.
در خصوص بیمه بیکاری ،ســاالری،
رئیسسازمانتامیناجتماعیباتاکید
حقبیمهبیکاریاسفندسال
براینکه ِ
گذشته ناشی از شیوع ویروس کرونا،
اوایل این هفته به حساب افراد واریز
میشود ،ادامــه داد :با دستور رئیس
جمهوری  ۵۰هزار میلیارد ریال برای
تامین اعتبار بیمه بیکاری دوران کرونا
در نظر گرفته شده است .به گزارش
ایرنا ،ساالری اظهار کرد :از مجموع
افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری
اسفند سال گذشته ،پس از پاالیش
وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی
فهرست  ۲۴۰هــزار نفری به همراه
شماره حساب افراد برای دریافت بیمه
بیکاری به سازمان برنامه و بودجه ارائه
شــد.وی با اشــاره به تــداوم استخراج
و ارســـال شــمــاره شبای متقاضیان
تصریح کــرد :تا آخــر هفته ،کل بیمه
بیکاری اسفند به حساب متقاضیان
واریــز مـیشــود .مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی خاطرنشان کرد :این
پرداخت مربوط به مــاه اسفند سال

آغاز پیش فروش
یک ساله  ۷۵هزار
خودرو به زودی

گذشته اســت و فهرست متقاضیان
دریافت بیمه بیکاری فروردین امسال
نیز بر اساس شرایط تفاهم اعالم شده
با دولت ظرف چند روز آینده به سازمان
برنامه و بودجه ارائه خواهد شد.
▪میزانتسهیالترستههایآسیب
دیدهازکرونامشخصشد

همزمانشیوهنامهپرداختتسهیالت
ویژه بنگاه های به شدت آسیب دیده
از ویــروس کرونا به میزان  ۴۰هزار
میلیارد تومان به  ۱۳رسته شغلی
منتشر شد که بر اساس آن بیشترین
تسهیالت ب ــرای مــراکــز تفریحی و
باشگاه ها در نظر گرفته شده است.
گفتنی است این تسهیالت با نرخ 12
درصد و بازپرداخت  2ساله به بنگاه
ها پرداخت می شود و میزان آن 12
میلیون تومان به ازای هر نیروی کار
است و یکی از شروط مهم آن اخراج
نکردن نیروی کار طی دوره بحران
کروناست .به گزارش فارس براساس

شیوه نامه پرداخت تسهیالت ویژه
بنگاه هــای به شــدت آسیب دیــده از
ویــروس کرونا ایــن تسهیالت به ۱۳
رسته شغلی از جمله تولید و توزیع
پوشاک ،مرکز تولید و توزیع صنایع
دستی ،آموزشگاه هــای رانندگی،
آرایشگاه ها و سالن زیبایی و گرمابه ،
مراکز توزیع آجیل ،خشکبار ،قنادی،
بستنی ،آب میوه و  ...تعلق خواهد
گرفت.بر این اساس ،مراکز باشگاه
ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی
با  ۹۶۶۹میلیارد تــومــان ،مراکز و
مجتمعهایفرهنگی،آموزشهنری
و رسانه ای با  ۹۱۵۴میلیارد تومان و
حمل و نقل عمومی درون شهری با
 6227میلیارد تومان بیشترین سهم
را از این تسهیالت دارند .گروه تولید و
توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران،
بوفه ،طباخی ،تــاالر پذیرایی ،قهوه
خانه ،ساندویچی و موارد مشابه هم با
 ۳۷۶۶میلیاردتومانسهممناسبیاز
این تسهیالت دارند.

تسنیم -کمیته خودرو در تازه ترین مصوبات خود ،مقرر کرد که پیشفروش یک
ساله  75هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان آغاز شود .در عین حال ،از
هفته آینده (این هفته) تحویل  22هزار دستگاه خودرو نیز از سوی خودروسازان
صورت خواهد گرفت .در این جلسه همچنین تصمیمات مشخصی برای بهبود
فرایند پیشفروش خودرو از سوی کمیته خودرو گرفته شد که جزئیات ،در قالب
اطالعیه رسمی خودروسازان منتشر می شود.

وثیقه گذاری سهام عدالت
برای وام در دستور کار
درشرایطیکهازامروزامکانفروش 30درصدسهامعدالتبرایدارندگان
اینسهامبهروشمستقیمفراهممیشود،سخنگویشورایعالیبورس،از
امکانوثیقهگذاریاینسهامبرایدریافتواموکارتاعتباریخبرداد.از
سویدیگر،سامانهسهامعدالتبرایدارندگاناینسهامبهروشمستقیم
بهمنظورمشاهدهریزارزشسهامشرکتهایسرمایهپذیرآغازبهکارکرد.
به گزارش خراسان ،انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام عدالت تا 15
خــرداد تمدید شده اســت .در این حــال ،خبرگزاری تسنیم دیــروز از راه
اندازی سامانه استعالم و آزادســازی سهام عدالت برای این سهامداران
خبر داد .بر این اساس ،مشموالن سهام عدالتی که قب ً
ال روش سهامداری
مستقیم را انتخاب کــرده انــد ،می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی
  sahamedalat.irوانتخابگزینه«مشاهدهداراییسهامعدالت»جزئیات
دارایی واقعی سهام عدالت خود را به تفکیک شرکت های بورسی و تعداد و
ارزشهرسهممشاهدهکنند.بهگزارشخراسان،بهنظرمیرسدایناقدام
باید برای تمام مشموالن سهام عدالت فراهم می شد تا آن ها قبل از اتخاذ
هرتصمیمیدربارهمدیریتسهام،ریزداراییهایخودرامشاهدهکنند.
▪ 2روش فروش تا  30درصد سهام عدالت از امروز

راهاندازیسامانهفوقدرشرایطیاستکهازامروز،امکانفروش 30درصد
سهامعدالتبرایدارندگاناینسهام(بهروشمدیریتمستقیم)بهدوروش
فراهممیشود.بهگفتهفهیمیمدیرعاملشرکتسپردهگذاریمرکزی،
درروشاول،مشموالنسهامعدالت(بهروشمدیریتمستقیم)،میتوانند
با مراجعه به بانک ها تا  13خرداد ،به طور یک جا درخواست فروش 30
درصدسهامخودراارائهکنند یااینکهدرروشدوم،اینافرادبهکارگزاری
هاوسایتهایمنتخبشرکتسپردهگذاریمرکزیمراجعهکنند.درآن
صورتاینامکانراخواهندداشتکهباتوجهبهصدورکدبورسیبرایکلیه
سهامدارانعدالت،اقدامبهفروشتکتکسهامشرکتهادرکارگزاریها
(تا سقف 30درصد و با توجه به ریز سهام اعالم شده در سامانه فوق) کنند.
برایآنهاییهمکهفعالبازاربورسهستند،امکانمشاهدهاینسهام(و
فروشتا 30درصدآن)درسبدسهامیوجودخواهدداشت.
▪پیشنهاد وام در ازای وثیقه گذاری سهام عدالت

در این حال ،سخنگوی شورای عالی بورس ،جزئیات یک طرح که احتما ًال
میتواندنظرفروشندگانسهامعدالتراتغییردهدتشریحکرد.بهگزارش
خبرگزاری مهر ،حسن قالیباف اصل اظهار کرد :قابلیت وثیقه گذاری و
استفاده از کارت اعتباری و وام بانکی توسط مشموالن سهام عدالت نیز
در شورای عالی بورس بررسی شده و اکنون منوط به تصمیم گیری بانک
مرکزیاست.دراینباره،سالحورزیعضوشورایعالیبورسونایبرئیس
اتاقبازرگانینیزدریادداشتیخبردادکهازاینهفته،باحمایتوموافقت
دولتوبانکمرکزی،کارتاعتباریدراختیاردارندگانسهامعدالتقرار
می گیرد .وی افزود :با این تصمیم ،سهامداران مجبور به فروش زودهنگام
سهامباارزشخودنیستندوبورسهمازتالطمونوساندرامانمیماند.

بازار خبر

افزایش ۱۵تا ۳۰درصدی
قیمتلوازمخانگی
تسنیم  -طی دو ماه اخیر تولیدکنندگان لوازم
خانگی به بهانه اعمال تحریم و نبود مــواد اولیه
محصوالت خود را  ۱۵تا  ۳۰درصد گران کردهاند.
قــرار بود به منظور نظارت دقیق ،هدفمند ،موثر
و بــرخــورد سریع بــا متخلفان ،تولیدکنندگان،
واردکنندگان و عرضه کنندگان کاال ،قیمت کاال و
خدماتدرسایت 124سازمانحمایتدرجشود تا
وضعیت قیمت ها برای مصرف کنندگان مشخص
باشد .امابامشاهدهسایت،مصرفکنندگانفقطبا
تعدادمحدودیکاالروبهرومیشوندکهقیمت شان
اختالففاحشیبابازاردارد.

پروازبزرگترینهواپیمایبرقیجهان
مهر – بزرگ ترین هواپیمای الکتریکی جهان برای
نخستینباربهطورآزمایشی ۳۰دقیقهپروازکرد.به
گزارش دیلی میل،بزرگترینهواپیمایالکتریکی
جهان روز گذشته برای نخستین بار بیش از ۳۰
دقیقه بر فراز ایالت واشنگتن پــرواز کرد .به گفته
ناظران صدای این هواپیما بسیار کم است .شرکت
سازنده امیدوار است نسخه تجاری آن را طی سال
آیندهآمادهکند.

جوالنموبایلهایقاچاقدربازار
باکداتباعخارجی!
ایسنا-دبیرانجمنواردکنندگانموبایلازافزایش
توزیع گسترده موبایلهای قاچاق در پی کاهش
وارداتقانونیخبردادواظهارکرد:طبقگفتهبرخی
ازفعاالنبازاراینموبایلهایقاچاقبااستفادهازکد
اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین  ۲۵تا
 ۱۰۰هزارتومانرجیسترمیشوند.

مصرف برق خود را ۱۰درصد کم
و 2برابرپاداشدریافتکنید
ایرنا-مشترکانبرقاگربهمیزان ۱۰درصدمصرف
خود را مدیریت کنند دو برابر پاداش خوش مصرفی
دریافتخواهندکرد.مشترکانیکهبتوانندامسال
مصرفبرقخودرابهنصفکاهشدهند ،هزینهبرق
مصرفیآنهارایگانمحاسبهخواهدشد .

