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ساخت  ۵۰سد از دستور كار خارج شد
وزير نيرو گفت :زماني كه دولت يازدهم آغاز بهكار كرد  ۱۴۴سد در حال اجرا بود ،اما با مطالعاتي كه انجام شد تعداد  ۵۰سد به دليل عدم بهرهمندي از پيوستهاي زيستمحيطي و شاخصهاي فني از دستوركار خارج شد.
حميد چيتچيان ،وزير نيرو به تشريح عملكرد وزارت نيرو در ۴سال گذشته پرداخت و گفت :يكي از مهمترين كارهايي كه در ۴سال گذشته انجام شد تدوين وابالغ سند آمايش آب بود؛ سندي كه نشان ميداد در ۶۰۹دشت
كشور و حوضههاي آبريز ششگانه وضعيت آب به چه صورت است و بايد با توجه به وضعيت كنوني ،چه ميزان را استخراج و چه ميزان به بخشهاي مختلف ّآب تعلق گيرد تا در وضعيت حال و آينده دچار مشكل كم آبي نشويم.

سرخط خبرها

دريچه

يارانه تيرماه دوشنبه واريز ميشود .ايسنا
مديرعامل ش�ركت پخش فرآوردههاي نفتي:
تاثير قرارداد با توتال را تا دو س�ال ديگر خواهيم
ديد .ايلنا
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات :مردم شايعات
مربوط به «اينترنتخواري» را باور نكنند .ايلنا
حذف آبرس�اني با تانكر در  ۸۰۰روستاي جديد
تا يك هفته آينده .تسنيم
سرپرست شركت هما :نوسازي ناوگان ،گسترش
ش�بكه پروازي ،ارايه خدمات كيفي و بازس�ازي
ساختارهاي همهجانبه را از مهمترين برنامههاي
اين شركت اعالم كرد .ايرنا
معاون وزير صنعت :حال صنعت نساجي خوب
نيست .مهر
ط�رح كاج تك�رار طرحهاي اش�تغالي دهه ۸۰
است .تسنيم

رييس مجلس:

ويژه

تامين نياز واقعي مشتريان
داخلي در اولويت فوالد مباركه

محمود اكبري ،معاون فروش و بازاريابي شركت فوالد
مباركه اصفهان از برگزاري نشس��ت مقام عالي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با مديرعامل و معاونان شركت
فوالد مباركه و اعضاي سنديكاي لوله و پروفيل خبر داد و
گفت :در اين نشست ،نحوه تامين مواد اوليه شركتهاي
لوله و پروفيل پايش و بررس��ي ش��د .مع��اون فروش و
بازاريابي فوالد مباركه افزود :در جلسه با وزير صنعت،
معدن و تجارت مقرر شد مقدار توليد واقعي صنف لوله
و پروفيل در سه سال گذشته دقيقا اعالم شود تا امكان
برنامهريزي تامين آن از منابع مختلف ميسر شود.

اهميت پرداخت عوارض خودرو

رواب��ط عمومي اداره كل تش��خيص و وص��ول درآمد:
شهروندان و مالكان محترم خودرو به صورت ساالنه ملزم
به پرداخت عوارض خودروي خود هس��تند وچنانچه
عوارض خودرو در مهلت مقرر پرداخت نشود به موجب
قانون ،جريمه ديركردي معادل 2درصد به ازاي هر ماه
در سال آتي محاسبه و به مبلغ عوارض اضافه ميشود.
مديركل تش��خيص و وصول درآمد با اعالم اين مطلب
گفت ،با توجه به راهاندازي س��امانه جامع ملي عوارض
خ��ودرو به آدرس  ،cartax. tehran. irش��هروندان
محترم ميتوانند نسبت به مشاهده و پرداخت عوارض
خودروي خ��ود و همچنين دريافت مفاصاحس��اب از
طريق س��امانه فوق اق��دام كنند و اين مفاصاحس��اب
اينترنتي در زمان نقل و انتقال خودرو قابل استناد است.

حمايت بانك صنعت و معدن
از صنايع كوچك و متوسط

محس��ن بيگلري ،نماينده مردم سقز و بانه در مجلس
شوراي اس�لامي گفت :زمانيكه بانك صنعت و معدن
طرح رونق توليد  -يعني حماي��ت از صنايع كوچك و
متوس��ط  -را در اولويت فعاليتهاي خود قرار ميدهد
اين امر به معناي حركت در مسير اقتصاد مقاومتي است.
وي در گفتوگو با پايگاه اطالعرس��اني بانك صنعت و
معدن افزود :در دوره مديريت جديد با درايت و مديريت
قوي مسائل و مش��كالتي كه در روابط خارجي وجود
داشت در حوزه بانكي و خصوصا بانك صنعت و معدن
به خوبي رسيدگي و حل شد.

تقدير رييس كميته
امداد امام خميني (ره) از
مديرعامل بانك پارسيان

ريي��س كميته امداد ام��ام خميني (ره) ،با ارس��ال
تقديرنام��هاي به بانك پارس��يان ،مراتب تش��كر و
قدرداني خود را از مديرعامل و كاركنان بانك پارسيان
در راس��تاي حمايت از مددجويان اين كميته اعالم
كرد .به گ��زارش روابط عمومي بانك پارس��يان؛ در
اين تقديرنامه پرويز فت��اح ،رييس كميته امداد امام
خمين��ي (ره) از مش��اركت ،همكاري و مس��اعدت
مدي��ران و كاركنان بان��ك پارس��يان در حمايت از
مددجويان كميته ام��داد قدرداني كرد و همچنين
نقشآفريني بانك پارس��يان در گس��ترش اشتغال
پايدار ،تحقق سياستهاي اقتصادمقاومتي و عدالت
اجتماعي در كشور را ستود.

برنامههاي ايران خودرو براي
اصالح تركيب سبد داراييها

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو،
جزييات اقدام��ات و برنامههاي اي��ران خودرو براي
اصالح تركيب س��بد داراييها با هدف بهبود كارايي
شركتهاي زيرمجموعه را اعالم كرد.
به گزارش ايكوپرس ،مهن��دس عباس ملكي تهراني
در تشريح اين برنامهها و اقدامات گفت :جمع ارزش
سهام ش��ركتهاي واگذار شده ايران خودرو در سال
مالي  95معادل مبلغ س��ه ه��زار و  37ميليارد ريال
بوده است.
وي اف��زود :اج��راي اي��ن برنام��ه ،موج��ب افزايش
درآمدهاي ايران خودرو از محل واگذاري داراييهاي
مازاد ش��ده اس��ت .ملكي تهراني با اش��اره به تحول
س��اختاري ايجاد ش��ده در فضاي صنعت خودرو در
دول��ت تدبير و امي��د و به ويژه پس از اجرايي ش��دن
برجام گفت :از جمله اهداف اقتصادي دولت تدبير و
اميد ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف؛ نظير بازارهاي
كاال ،سرمايه ،مسكن و پول بوده است و خوشبختانه
دولت در اين مسير تعامل سازندهاي با اقتصاد جهاني
در عين توج��ه به تحكيم بنيانهاي اقتصاد داخلي را
مدنظر قرار داده است.
وي تاكيدكرد :ش��ركت ايران خودرو نيز همس��و با
فضاي با نش��اط ايجاد شده ،ناش��ي از عملكرد حوزه
سياس��ت خارجي در دولت يازدهم ،سياست اصالح
س��اختار س��بد داراييهايش را در دس��تور كار قرار
داده است.
قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو
توضي��ح داد :اين سياس��ت در چارچ��وب آييننامه
واگ��ذاري ش��ركتهاي زيرمجموع��ه ،مص��وب
هياتمديره ايران خودرو به اجرا درآمده است.

بازرگاني

در جذب سرمايهگذاري
دچار مشكل هستيم

رييس مجلس ش��وراي اس�لامي ابراز
اميدواري كرد كه دولت تازه نفس بعدي
با انجام اصالحاتي به سمت جهش ۸درصدي در اقتصاد
براساس قانون برنامه حركت كند.
عل��ي الريجاني گفت :ما بدون اص�لاح برخي نظامات
نميتوانيم در رس��يدن به توس��عه موفق باشيم يعني
با نظام پيچيده ديوان��ي و بودجهريزي فعلي نميتوان
توفيقي در توس��عه داش��ت .در قانون برنامه جهش ۸
درصدي پيشبيني شده كه رسيدن به آن منوط به ۷
يا  ۸اصالح نظامات است كه اميدواريم دولت بعدي تازه
نفس بتواند اين كار را انجام دهد.
رييس قوه مقننه تاكيد كرد :وزرا بايد در دولت آينده اين
شجاعت را داشته باشند كه وقتي مشكلي را در جلوي
خودميبينندبهسمتحلآنبروندنهاينكهدرجلسات
درددل كنند .ما چنين چيزي را احتياج نداريم .رجال
مليكسانيهستندكهوقتيمشكليراميبينندبگويند
امسال دو ،سه تاي آن را حل ميكنند.
الريجانيافزود:دولتومجلسبايددركنارهممشكالت
را حل كنند .مشكالت پيچيدهاي داريم كه روندي غير از
اين تنها انجام كار روزمره و به تاخير انداختن مشكالت
است .براي رشد  ۸درصدي و تحول در صادرات و منفك
شدن بودجه از نفت احتياج به اصالح نظامات داريم كه
يكي از همين اصالحها درباره بودجهريزي است.
به گزارش ايسنا ،رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان
اينكه بودجهريزي عملكرد در قانون برنامه ششم آمده
است ،گفت :با وجود اين تاكيد در برنامه ششم به ساز و
كارها و تحوالتي در كشور نياز است كه بايد با هم صورت
گيرد؛ اين كار سادهاي نيست و بايد عزمي براي حركت
آن وجود داشته باشد.
وي با بيان اينكه سهم قابل توجهي از نفت براي بودجه
جاري كش��ور صرف ميشود ،گفت :اين در حالي است
كه بسياري از كش��ورها امور ديواني خود را بدون نفت
انجام ميدهند .نفت يك سرمايه است و بايد صرف امور
زيربنايي و توسعه كشور ش��ود .اما ما مجبوريم نفت را
براي بودجه جاري مصرف كنيم .اين خود نشاندهنده
لزوم وجود تغييراتي در نظام بودجهريزي و امور ديواني
كشور است.
الريجاني با اشاره به بزرگ بودن دولت ،گفت :با توجه به
حجم وسيع دولت بايد خدمات ارايه شده به مردم قابل
قياسباكشورهايديگرباشد.حالاينكهوضعرسيدگي
به كارمندان نيز نارس است.
رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه زمان مولفه
مهمي در نشان دادن ميزان توسعه و رشد در كشورها
است ،گفت :براس��اس آمارها ما در  ۲۰كشور منطقه از
لحاظ سرمايهگذاري در رتبه ۱۵و در بين  ۱۳۸كشور
دنيا در رتبه  ۸۷هس��تيم ،پس اين نش��ان ميدهد كه
ما از لحاظ زمان براي س��رمايهگذاري دچار مش��كل
هس��تيم كه همين طوالني ش��دن ام��ور ديواني مانع
سرمايهگذاري است.
الريجاني ادامه داد :همچنين براساس آمارها از لحاظ
شفافيت در سياس��تگذاري در بين  ۲۰كشور منطقه
داراي رتبه  ۱۸و در بين  ۱۳۸كشور جهان صد و سي و
ششمينهستيمكهايننشاندهندهپنهانكاريدرامور
است .از لحاظ نرخ بيكاري در بين  ۲۰كشور منطقه در
رتبه نهم و در بين ۱۳۵كشور جهان در رتبه ۹۰هستيم.
به گفته وي ،رشد واقعي ناخالص ملي در بين  ۲۴كشور
منطقه در رتبه دهم و در بين  ۱۹۱كشور جهان در رتبه
 ۸۴هستيم .از لحاظ جذب استعدادها در بين  ۲۰كشور
منطقه در رتبه  ۱۹و در بين  ۱۳۸كشور جهان در رتبه
 ۱۲۶قرار داريم.
رييس مجلس شوراي اسالمي در جمعبندي گفت :اين
آمارها نشان ميدهد كه اين سيستم بزرگ به عنوان امور
ديواني كمكي به وضعيت و توسعه نكرده است و حتي در
مواردي موانعي به وجود آورده است.
وي با اش��اره به فاصله بسيار بين اجرا و اهداف برنامه
و بودجه گفت :دليل اجرايي ش��دن اهداف برنامه و
بودجه گاهي در درست تنظيم نشدن برخي اهداف
در بس��ياري از موارد ناشي از كارآمدي ضعيف است.
نتيجه تمامي اين موارد اين ميشود كه تقريبا حدود
 ۹۰درصد بودجه مصوب امس��ال صرف امور جاري
شده يعني پول نفت ميگيريم تا هزينه براي بودجه
جاري كنيم.
الريجاني در توضي��ح راهكار حل اين مش��كل گفت:
برگزاري چنين كنفرانس��ي يك پله براي حل مشكل
است اما بايد بودجه مصرفي درست مصرف شده تا در
كنار كاهش هزينهها كارآمدي افزايش يابد .طبيعتا اگر
ساختار درست شود ،ميتوان به اين هدف رسيد .سوالي
كه در اينجا به وجود ميآيد اين است كه ديگر چه كاري
ميتوان براي بهبود اين شرايط انجام داد كه آن ساختار
حكمراني در كشور است.
الريجان��ي ادامه داد :نظ��ام ليبرال در كش��ورهاي
غربي اس��ت كه محور اصلي آن آزادي فكر در عمل و
اقتصاد است .از كشورهايي كه با اين مدل به موفقيت
رسيدهاند و بر سيستم بازار آزاد معتقدند ،همچنين
اعتقاد دارند كه بايد امنيت و رفاه براي مردم به وجود
آي��د و تامين اجتماع��ي و امكانات رفاه��ي را امري
بيبديل ميدانن��د .در طول  30س��ال اخير تئوري
ديگري مطرح شد مبني بر اينكه عدالت بايد كانون
اصلي توجه باش��د يعني نخستين مساله در استقرار
عدالت آزادي است و در تصميمگيريهاي حاكميتي
آنجا كه نفع حداكثري است بايد به آن سمت حركت
كنند .در اينجا اين سوال پيش ميآيد كه ما براساس
كدام نظامات حرك��ت ميكنيم .الريجاني گفت :در
تئوري عدالت متفكران به دنب��ال آزادي به نفع عام
هس��تند .آزادي يعني فكر و اقتصاد بدون قيد و بند
باشد و قانون براي همه يكسان اعمال شود .همچنين
براساس عدالت بايد سمتگيري به سمت محرومان
باش��د چون هميش��ه در رقابتها محروم��ان دچار
ضعف ميش��وند و حكومت بايد اين ضعف را جبران
كند .الريجاني خط��اب به ش��ركتكنندگان در اين
همايش گفت :انتظار ميرود به موازات رسيدن به نظام
بودجهريزي عملكرد اشكاالت را دريابيد و بدانيد مشكل
كجاست .به نظر ميرس��د كه به اندازه كافي شواهد و
قرائن درباره اشكاالت وجود دارد .نمونه بارز آن رويكرد
سازمان برنامه و بودجه است كه هر ساله اليحه بودجه
را به مجلس ارايه ميكند و در آن براس��اس تورم  ۱۰تا
 ۱۵درصد به حقوق و مزايا اضافه ميكند.

ايران و ويتنام براي ارتقاي روابط تجاري مذاكره كردند

توافق  2ميليون دالري

همكاري ايران
و ويتنام در
پتروشيمي

نعم�تزاده همچني�ن به
ت�وان ايران ب�راي تامين
نيازه�اي ويتن�ام در
حوزه پتروش�يمي اشاره
ك�رد و اي�ن ح�وزه را از
ديگ�ر زمينهه�اي قابل
س�رمايهگذاري دانست.
ويتنام عضو آسآن است
و با چين نيز ارتباط داشته
و بر اين اس�اس ميتواند
به مرك�زي ب�راي تجار و
بازرگانان ما تبديل ش�ود
تا با اين هم�كاري بتوان
حضوري فعالت�ر در اين
بخش داشت.
سايت وزارت صنعت

گ�روه اقتص�ادي| اي��ن
روزه��ا ،ش��ايد آخري��ن
روزهايي است كه محمدرضا نعمتزاده
در مق��ام وزير صنعت ،مع��دن و تجارت
در نشس��تهاي مهم ب��ا حضورهمتايان
خارجي خود ش��ركت ميكند .به زودي
حس��ن روحاني ،رييسجمهور منتخب
دولت دوازدهم ،كار خود را آغاز ميكند
و به دنبال آن باي��د كابينه جديد خود را
معرفي كند .اگرچه مش��خص نيست كه
او چه كس��اني را براي  4سال بعدي سوار
قطار كابينه خواهد ك��رد ،اما آنطور كه
نعمتزاده گفته ،ديگر تمايلي براي ماندن
در كابينه دوازدهم ندارد.
روز گذشته در نهمين اجالس كميسيون
مش��ترك اقتص��ادي و مراس��م امضاي
تفاهمنامه بين جمهوري اس�لامي ايران
و جمه��وري ويتن��ام وي از رش��د ۱۲۰
درصدي روابط تجاري دو كشور خبر داد.
نعمتزاده البته از توافقي ياد كرده كه بر
مبناي آن روساي جمهور دو كشور قصد
دارند حجم روابط خ��ود را به دو ميليارد
دالر برس��انند ،چه آنكه با وجود افزايش
صورت گرفت��ه هنوز حجم روابط تجاري
دو كشور قابل قبول نبوده و ظرفيتهاي
بسياري براي رشد اين ارقام وجود دارد.
به گفته نعمتزاده تاكن��ون عدم امكان
ارتباط طبيعي و معمول در زمينه بانكي
مانع از گسترش روابط شده بود.
وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينكه
س��رمايهگذاري مش��ترك بين دو كشور
ميتواند در بخشهاي مختلف پيگيري

شود ،اظهار كرد :با توجه به ميزان بارندگي
باال در كش��ور ويتن��ام و حاصلخيز بودن
زمينها ،بخش كش��اورزي از زمينههاي
خ��وب فعالي��ت دو كش��ور اس��ت و از
سرمايهگذاران ايراني ميخواهم امكانات
س��رمايهگذاري در حوزههاي كشاورزي
و دام��داري ويتنام را بررس��ي كنند .در
برخ��ي زمينهه��اي معدني ني��ز امكان
سرمايهگذاريهاي مشترك به خصوص
در حوزه توليد آلومينيوم وجود دارد و با
فراواني انرژي و برق در ايران ،آلومينيوم
توليد ش��ده ميتواند براي ويتنام بسيار
اميدبخش باشد.
نعم��تزاده همچني��ن ب��ه ت��وان ايران
براي تامي��ن نيازهاي ويتن��ام در حوزه
پتروش��يمي اش��اره كرد و اين حوزه را از
ديگر زمينهه��اي قابل س��رمايهگذاري
دانست .ويتنام عضو آسآن است و با چين
نيز ارتباط داشته و بر اين اساس ميتواند
به مركزي براي تجار و بازرگانان ما تبديل
ش��ود تا با اين هم��كاري بتوان حضوري
فعالت��ر در اين بخش داش��ت .با توجه به
عضويت در اكو قراردادي كه به تازگي با
كشورهاي اوراسيا امضا كرديم ميتواند
مركزي براي فعاليتهاي شما باشد.
وي اف��زود :تنوع محص��والت و كاالهاي
قاب��ل مبادله بين دو كش��ور باالس��ت و
در اي��ن ميان ميتوان به م��واردي چون
شيالت ،محصوالت صنعتي و دارو اشاره
كرد .برهمين اساس سعي داريم با اعزام
هياتي به كش��ور ش��ما مذاكرات الزم را
ص��ورت دهي��م و در ص��ورت همكاري

ش��ما در ثبت دارو ميتوان اين خدمات
را با قيمت و كيفيتي مناس��ب به دس��ت
همميهنان شما رساند.
وزير صنعت ،معدن و تجارت در عين حال
به ارايه خدمات فني اش��اره كرد و گفت:
در كشور ما در اين حوزه نيز ظرفيتهاي
متعددي وجود دارد كه ويتنام ميتواند به
شكل رقابتي از اين ظرفيت بهرهمند شود.
روز گذش��ته نيز مذاكراتي با مپنا صورت
گرفته كه اين ش��ركت قادر اس��ت تمام
تجهيزات نيروگاهي را تامين كند و اكنون
بيش از  ۵۰درصد برق ايران با استفاده از
تجهيزات اين ش��ركت كه  ۹۰درصد آن
داخلي است تامين ميشود.
ما ميتواني��م تمام ظرفي��ت توليد برق
ش��ما را پوش��ش دهيم و براي همكاري
در زمينههاي مختلف اقتصادي آمادگي
داريم .همچنين اي��ران در اغلب حوزهها
داراي توليد تجهيزات پزش��كي اس��ت
ك��ه ميتوان اين تجهي��زات را در ويتنام
مورد استفاده قرار داد كه اين محصوالت
عالوه بر كيفي��ت خوب قيمتي به مراتب
پايينتر از كشورهاي اروپايي و ژاپن دارد.
اگر تسهيالت بيش��تري براي رفت و آمد
تجار و درياف��ت رواديد آنها صورت گيرد
ميتوان در شرايط بهتري اين موضوعات
را دنبال كرد و ما اميدواريم روزي شاهد
لغو رواديد بين دو كشور باشيم و به عنوان
مسوول كميسيون مشترك دو كشور اين
موضوع را ب��ه وزارت امور خارجه منتقل
ميكنم.
نعم��تزاده همچنين به لزوم ايجاد پرواز

مستقيم بين دو كشور اشاره كرد و گفت:
طي س��الهاي قبل به واسطه تحريمها
ظرفيت هوايي ما كمي پايين است ،اما با
توجه به تالشهاي اخير اميد ميرود اين
ظرفيت بهبود پيدا كند.
نوين سون كونگ ،وزير كشاورزي ويتنام
ني��ز اوج رواب��ط دو كش��ور را مربوط به
س��ال  ۲۰۱۶ميالدي دانست و گفت :ما
در حال آمادهس��ازي براي انجام تجارت
آزاد با كش��ورها هستيم و با سياست باز و
همگرايي بينالمللي به س��مت همكاري
اقتصادي با كشورها ميرويم در حالي كه
ظرفيت اقتصاد ما س��االنه  ۲۰۰ميليارد
دالر اس��ت .ظرفي��ت س��االنه واردات
وصادرات ما رقمي بيش از اين است.
وي ادام��ه داد :طي س��الهاي گذش��ته
ما موفق به دس��تيابي به اه��داف برنامه
اقتصادي خود نش��دهايم ام��ا همديگر را
درك ميكنيم و مقامات دو كشور نيز بر
لزوم افزايش حجم مبادالت تجاري به دو
ميليارد دالر تاكيد كردهاند .البته ش��ايد
اين ارقام ب��ه عنوان اه��داف كوتاهمدت
مناس��ب باش��د و در كل ما بايد رقمهاي
باالتري را مدنظر قرار دهيم.
وزي��ر كش��اورزي ويتن��ام افزود :رش��د
اقتص��ادي ويتن��ام در  ۲۰۱۶بالغ بر پنج
درصد ب��وده و پيش بيني ش��ده كه اين
رش��د در س��ال  ۲۰۱۷به بيش از ش��ش
درصد برسد .در زمينه صادرات در شش
ماهه اول  ۲۰۱۷ما بيش از  ۱۰۰ميليارد
دالر ص��ادرات داش��ته كه رش��دي ۱۲
درصدي را نش��ان ميدهد .ما در توسعه
اقتصادي روندي رو به رشد را دنبال كرده
و پيشبيني ميكنيم امسال از شيالت و
كشاورزي صادرات ما بالغ بر  ۳۴ميليارد
دالر خواهد بود.
تراز تجاري ايران با ويتنام
مثبت است

مجتبي خسروتاج ،معاون وزير صنعت ،در
حاشيه اجالس مشترك ايران و ويتنام در
محل سازمان توسعه تجارت اظهار كرد:
ويتنام با وجود اينكه فاصله زيادي از لحاظ
جغرافيايي با ايران دارد اما اقتصاد آن به
گونهاي است كه در بسياري از زمينهها به
كاالهاي ايراني نياز دارد .ميزان صادرات
كاالي غيرنفت��ي ما در س��ال 885 ،92
ميلي��ون دالر بود اما در  4س��ال اخير بر
اس��اس فعاليتهاي انجام شده اين رقم
افزايش يافت؛ به طوري كه در س��ال 95
توانس��تيم ميزان آن را ب��ه  395ميليون
دالر برسانيم.
ريي��س س��ازمان توس��عه تج��ارت ب��ا
بي��ان اينك��ه ص��ادرات غيرنفت��ي ما به
ويتنام متنوع اس��ت ،گف��ت :محصوالت
مختلف��ي مانن��د پتروش��يمي ،غذايي،
فلزي و ساختماني و ...به اين كشور صادر
ميش��ود .ويتناميه��ا براي بهب��ود تراز

تج��اري خود به دنبال ص��ادرات برنج به
ايران هس��تند و اميدوارم مانند گذشته
برنج خود را ب��ه ايران ص��ادر كنند .كل
صادرات ويتنام به ايران  40ميليون دالر
بوده كه اين امر نشان ميدهد تراز تجاري
صادرات كاالي غيرنفتي ما به اين كشور
مثبت است.
معاون وزير صنعت با بيان اينكه توس��عه
همكاريهاي بانك��ي در بهبود روابط دو
كشور موثر است گفت :مذاكراتي در اين
خصوص در حال انجام اس��ت به طوري
كه مقامات بانكي ويتنام در ايران حضور
داشتند و با همتايان خود در ايران ديدار
كردند .توس��عه خدمات فني و مهندسي
و صادرات كاال نيازمند پش��تيباني بانكي
اس��ت كه اميدواريم اين ش��رايط هر چه
زودتر بهبود يابد.
ان��واع ماهيان دريايي اي��ران ميتواند به
كش��ور ويتنام صادر ش��ود همانطور كه
سال گذشته صادر ش��د اما براي توسعه
صادرات اين محص��ول نيازمند توافقات
قرنطينهاي هس��تيم به همي��ن منظور
روز گذش��ته توافقاتي صورت گرفت كه
ميتواند منجر به توس��عه صادرات ما در
بخش شيالت شود.
وي همچنين يادآور ش��د ك��ه آمادگي
برقراري تعرفهه��اي ترجيحي ميان دو
كش��ور وجود دارد تا در آينده به س��مت
تجارت آزاد با اين كشور حركت كنيم.
مع��اون وزي��ر صنعت همچني��ن گفت:
درباره توليد مشترك آلومينيوم در ايران
نيز صحبتهايي صورت گرفته است و در
مجموع بايد اشاره داشت كه انگيزه بااليي
براي توسعه روابط در بخشهاي مختلف
ياد شده و توسعه توريسم وجود دارد.
تحريمها اثري در روابط ايران و قطر
نداشت

خس��روتاج در ادام��ه صحبتهاي خود
درب��اره تجارت ايران با قط��ر گفت :قطر
يكي از كشورهاي همسايه ايران است كه
ايرانيهاي زيادي در آنجا حضور دارند و
رفت آمد ميان دو كشور در گذشته وجود
داش��ته و دارد به طوري كه حتي موضوع
تحريمه��ا نيز اثري در روابط ما نداش��ت
اما در ماههاي گذشته صادرات ما به اين
كشور بيشتر شده است.
وي گفت :بيش��ترين نياز قطر در مقطع
فعلي به مواد غذايي است كه محصوالت
غذاي��ي ما اكن��ون در اين كش��ور وجود
داشته و به طور مرتب صادر ميشود.
وي با اش��اره به حجم كوچ��ك بازار قطر
گفت :مش��كلي ب��راي ص��ادرات به قطر
نداريم به طوريكه جمعيت اين كش��ور
تنها  2/4ميليون نفر است و هرگز با بازار
بزرگي مانند روسيه قابل مقايسه نيست.
جمعيت روس��يه  80تا  90برابر جمعيت
قطر است.

ويژه

ارايه گزارش موفقيتهاي همراه اول در حضور وزير ارتباطات

مديرعام��ل هم��راه اول گزارش
جامع��ي از دس��تاوردها و
موفقيته��اي اپرات��ور اول در يك س��ال اخير
ارايه كرد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات
س��يار ايران ،صبح روز يكش��نبه  ۲۵تيرماه در
مراس��م افتتاح پروژههاي همراه اول در راستاي
فاز  ۳ش��بكه ملي اطالعات كه ب��ا حضور وزير
ارتباطات و فناوري اطالعات ،معاونان ايش��ان و
جمعي از مديران صنعت مخابرات كشور انجام
شد و مهندس وحيد صدوقي ،مديرعامل همراه
اول به تش��ريح دستاوردها و عملكرد همراه اول
در فاز  ۳شبكه ملي اطالعات پرداخت.
صدوقي با اشاره به پروژههايي كه در اين مراسم
افتتاح شد ،بيان داشت :امروز پروژههاي همراه
اول در فاز  ۳شبكه ملي اطالعات با حضور وزير
محت��رم ارتباط��ات و معاونان ايش��ان ،رييس
دانشگاه صنعتي شريف و دكتر عراقي مديرعامل
شركت ملي گاز ايران افتتاح ميشود.
وي گفت :امروز اقدامات��ي را كه تقريبا در  ۵ماه
اخير يعني بعد از افتتاح فاز ۲شبكه ملي اطالعات
انجام ش��ده را افتتاح ميكنيم .مراسم قبلي ۱۱
بهمن بود و امروز كه اواخر دولت يازدهم است،
ميخواهيم گزارش اقدامات خود را خدمت شما
ارايه كنيم.
صدوقي با اش��اره به نامگذاري امس��ال به سال
اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال گفت :امسال
س��عي كرديم با پروژههايي كه با س��ازمان فني
و حرف��هاي يا اتاق اصناف ش��روع كرديم ،براي
آموزش ،ايجاد مهارت و استفاده از توان داخلي
اقدامي انجام دهيم.
صدوقي با بيان اينكه تاكن��ون همراه اول ۱۴۰
محصول ارايه كرده اس��ت ،گفت :طي س��ه ماه
گذش��ته نيز  ۱۰س��رويس و محصول جديد به
مشتركين ارايه شده است.
مديرعامل همراه اول با تشريح وضعيت اپراتور
اول در تعداد مشترك اظهار داشت :طي يك سال
گذشته ترافيك ديتاي  ۲۰ ،۴Gبرابر شده است و
هماكنون همراه اول حدود  ۲۵ميليون مشترك
ديتا دارد و در س��ال گذشته بيش از  ۱۲ميليون
سيمكارت واگذار كرده كه از اين تعداد بيش از ۹
ميليون آن ثبت و فعال شده است.
مديرعام��ل هم��راه اول ب��ا اش��اره به توس��عه
زيرساختهاي مديريت دسترسي به اينترنت،
از ارايه س��يمكارت دانشآموزي «انارستان» و
س��يمكارت كودك و نوجوان «درسا» خبر داد
و گفت :هر دو االن س��رويس ده��ي ميكنند؛
به طوري كه طي يك ماه گذش��ته حدود ۳۰۰

هزار سيمكارت انارس��تان واگذار شده است كه
روند خوبي دارد و اميدواريم با ارايه تبلت بومي،
محتواي بهتري به دانشآموزان ارايه كنيم.
صدوقي با اش��اره به راهاندازي رس��انه تعاملي و
مديريت آموزش مجازي همراه اول بيان داشت:
ما ب��راي ارايه  IPTVراس��ا ورود نكرديم؛ بلكه
زيرساخت ايجاد كرديم .سامانه تابان را هم براي
اصناف كشور راهاندازي كرديم .ما آمادگي داريم
براي تمام شركتهايي كه مجوز IPTVدريافت
كردند ،زير ساخت الزم را مهيا كنيم .همچنين
در آم��وزش و پ��رورش كار بزرگي انجام ش��د؛
حدود  2/9ميليون معلم از طريق سامانههايي
كه راهاندازي كرديم آموزش ديدهاند .در سامانه
اصناف از  ۹۰۰۰آموزش��گاه كشور ،االن ۱۰۲۰
آموزش��گاه پنل دريافت كردهاند ،حدود ۴۲۰۰
اس��تاد براي اين سامانه تعريف شده است كه به
زودي با ساير اصناف نيز تفاهمنامه امضا ميشود.
وي در خص��وص آخرين وضعيت س��ايتهاي
موبايل بان��د پهن همراه اول نيز اظهار داش��ت:
هماكنون كه در پايان فاز  ۳شبكه ملي اطالعات
قرار داريم ،تعداد  ۱۳۸۶۰س��ايت نسل ،2/75
 ۱۶۴۹۱س��ايت نس��ل  3/9و  ۹۷۰۰س��ايت
نس��ل  4/5راهاندازي شده است كه اين حجم از
راهاندازي كه با كمك توان داخلي صورت گرفته،
بينظير است.
صدوق��ي ب��ا بي��ان اينك��ه در بهمنماه س��ال
 ۹۵ب��ا ش��ركت مل��ي گاز اي��ران در خصوص
هوشمندس��ازي كنتوره��اي گاز تفاهمنام��ه
امضا ش��ده اس��ت ،تصريح ك��رد :در  ۲۱تيرماه
س��ال جاري نخستين تس��ت موفق كنتور گاز
در ش��بكه  NB-IOTدر ايران انجام ش��د كه
هماكنون  ۵۰۰۰كنت��ور در فاز پايلوت در حال
بهرهبرداري اس��ت .البته در منطقه هم پنج روز
قبل نخستين بار اين طرح اجرايي شده است .ما
اميدواريم اين طرح را روي كنتورهاي آب و برق
نيز انجام دهيم كه اين امر يك تحول بزرگ را در
كشور ايجاد ميكند.
وي در خصوص وضعيت مالي شركت نيز گفت:
همراه اول س��عي كرده هم در صورتهاي مالي
و هم در بورس ش��فاف عمل كند .همراه اول در
 ۴سال گذشته همواره در بورس گزارش مقبول
دريافت كرده است .اين در حالي است كه مجمع
ما در فروردين ماه يا اوايل ارديبهش��ت هر سال
برگزار ميش��ود .اين تقريبا بينظير اس��ت كه
شركتي با گردش مالي  ۱۰۰۰۰ميليارد توماني
در نخستين ماه س��ال از بورس گزارش مقبول
دريافت كند .در بورس هم طي  ۲سال گذشته از
نظر شفافيت و اطالعرساني و كيفيت صورتهاي

مالي ،از رتبه  ۱۳۳به رتبه  ۱۳رسيدهايم.
مديرعامل همراه اول با بي��ان اينكه همراه اول
رتب��ه اول در اس��تفاده حداكث��ري از مناب��ع و
مهارتهاي ايراني در بخش ارتباطات و فناوري
اطالع��ات براس��اس ارزيابي س��ازمان تنظيم
مقررات و ارتباط��ات راديويي را كس��ب كرده
اس��ت ،افزود :اپراتور اول در چهار سال گذشته
در ارزيابي رگوالتوري كه بر اس��اس استاندارد
 EFQMص��ورت ميگيرد ،هم��واره رتبه اول
را كس��ب كرده اس��ت .صدوقي با بي��ان اينكه
طي يك سال گذشته بر اس��اس اعالم معاونت
برنامهريزي وزارت ارتباطات س��هم بازار همراه
اول افزايش يافته است ،تصريح كرد :سهم بازار
همراه اول طي  ۱۸ماه اخير با توجه به نوس��ازي
انجام ش��ده از ۵۷درصد ب��ه ۵۹درصد افزايش
يافته است؛ اگر ما آمار رومينگ ملي را هم اضافه
كنيم ك��ه روزانه حدود يك ميليون و  ۱۰۰هزار
مش��ترك از اپراتورهاي ديگر از ش��بكه همراه
اول اس��تفاده ميكنند ،س��هم بازار ما به حدود
۶۰درصد ميرسد.
تقدير وزير ارتباطات از رشد سريع اينترنت
همراه اول

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات در مراس��م
افتتاح فاز ۳شبكه ملي اطالعات در همراه اول،
از اين شركت تقدير كرد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات
س��يار ايران ،دكتر محمود واعظي در مراس��م
افتتاح فاز سوم شبكه ملي اطالعات كه صبح روز
يكشنبه  ۲۵تيرماه در برج همراه اول برگزار شد،
عالوه بر افتتاح  ۱۱پروژه هم��راه اول در زمينه
ش��بكه ملي اطالعات ،با اهداي ل��وح تقدير به
مهندس صدوقي ،مديرعامل اپراتور اول ،جهت
كسب و حفظ رتبه اول اپراتورهاي تلفن همراه
كشور در چهار سال دولت يازدهم و كسب رتبه
اول اپراتورهاي تلفن همراه كشور در حمايت از
منابع و مهارتهاي ايراني ،تقدير كرد.
واعظي در ابتدا با اش��اره به دستاوردهاي خوب
همراه اول ،گفت :دس��تاوردهايي كه همكاران
هم��راه اول ارايه دادند من را امي��دوار كرد ،چرا
كه متاس��فانه ذهنيت برخي اين اس��ت كه اگر
اپراتورها و شركتها قصد سرمايهگذاري دارند،
بايد اين س��رمايهگذاري در ارتب��اط با خدمات
ص��وت و ديتا به م��ردم عرضه ش��ود ،در حالي
كه كشورهاي خارجي از ش��بكه خود حداكثر
اس��تفاده را ميكنند؛ من امروز مشاهده كردم
كه جوانان با استعداد و ش��بكه بسيار خوبي در
كش��ور داريم و همراه اول توانس��ته است از آنها

استفاده بهينه كند.
واعظي در ادامه با بيان اينك��ه از جانب خودم و
دولت ،از همراه اول تشكر ميكنم ،گفت :انصافا
در اين چهار س��الي كه من در دول��ت بودم كار
فوقالعادهاي در همراه اول انجام شده ،مخصوصا
در اين يك سال .كار عظيمي در اين ۸ماه گذشته
در همراه اول انجام شد ،به طوري كه من در هر
استان و شهري كه ميرفتم به صورت گسترده
در رابطه با نسل  ۳و  ۴كار شده است .كار شما هم
يك اميدي براي مردم به وجود آورد كه چيزي
كه مسووالن به آنها وعده داده بودند محقق شد
و هم درآمد همراه اول باال رفت .وي با اش��اره به
رش��د  ۲۰برابري اس��تفاده از ديتا در همراه اول
ادام��ه داد :در دنيا اس��تفاده ديت��ا  ۳تا  ۴درصد
افزايش پيدا ميكند نه اينكه  ۲۰برابر شود؛ اين
نشان ميدهد چه تحول بزرگي در همراه اول به
وجود آمده است.
وزي��ر ارتباطات ضمن تبريك ب��ه همراه اول به
جهت اينكه در اين مجموعه همبستگي وجود
دارد ،گفت :از همكارانم در همراه اول ميخواهم
كه اين همبس��تگي را حفظ كنند .اين حس��ي
كه ش��ما به مجموعه خود داريد باعث رشد اين
مجموعه ميشود .رقابتي كه با ديگران داريد تا
جايي كه سالم باش��د مقدس است و حتما بايد
باش��د .اميدوارم همين روحيه همواره در شما
وجود داش��ته باش��د تا بتوانيد كارهاي بزرگي
انجام دهيد.
فاز  ۳شبكه ملي اطالعات در همراه اول
افتتاح شد

فاز  ۳شبكه ملي اطالعات با سرمايهگذاري ۱۴۷۵
ميليارد توماني همراه اول ،با حضور وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات افتتاح شد.
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات
س��يار ايران ،مراس��م افتتاح فاز  ۳ش��بكه ملي
اطالعات صبح روز يكش��نبه  ۲۵تيرماه با حضور
دكتر محمود واعظي ،وزي��ر ارتباطات و فناوري
اطالعات؛ مهندس وحي��د صدوقي؛ مديرعامل
ش��ركت ارتباط��ات س��يار اي��ران؛ دكت��ر علي
اصغر عميدي��ان ،معاون وزير و رييس س��ازمان
تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي؛ مهندس
نصراهلل جهانگرد ،معاون وزير و رييس س��ازمان
فناوري اطالعات؛ مهن��دس محمدجواد آذري
جهرم��ي ،مع��اون وزي��ر و مديرعامل ش��ركت
ارتباطات زيرساخت ايران؛ دكتر رسول سراييان،
مديرعامل شركت مخابرات ايران؛ دكتر محمود
فتوحي ،رييس دانشگاه صنعتي شريف؛ مهندس
حميدرضا عراقي ،معاون وزرير نفت و مديرعامل

شركت ملي گاز ايران و جمعي از مديران صنعت
ارتباطات كشور و همراه اول در برج همراه برگزار
و از  ۱۱پ��روژه هم��راه اول در فاز  ۳ش��بكه ملي
اطالعات ،رونمايي شد.
«توسعه شبكه دسترسي راديويي در كل كشور
جهت دسترسي تمامي مشتركين به شبكه ملي
اطالعات با نوس��ازي ۱۳۸۶۰سايت شبكه ،۲G
توسعه شبكه  ۳Gدر  ۱۰۴۲شهر و  ۹۷۰روستا و
نيز توسعه شبكه  4/5Gدر  ۷۱۰شهر»« ،ايجاد
بسترهاي پرظرفيت در جهت پاسخگويي به نياز
شبكه ملي اطالعات با پروژه توسعه شبكه IPBB
پروژه توس��عه ش��بكه فيبر در  ۸۲۲۰س��ايت»،
«افزايش ظرفيت اتصال ب��ه مراكز  IXPداخل
كشور و توسعه شبكه« ،»CDNتفكيك ترافيك
اينترنت داخلي از بينالملل جهت كاهش هزينه
دسترسي به محتواهاي داخلي»« ،تامين و ارتقاي
شبكه ملي اطالعات با اجراي پروژههاي استقرار
زيرساخت كليد عمومي داخلي همراه اول ()PKI
براي حفظ محرمانگي ،تماميت ،تصديق اصالت
و انكارناپذيري اطالعات و همين طور امنسازي
س��امانه تراكنشه��اي  USSDجه��ت اراي��ه
سرويس امن از جمله خدمات بانكي و انتخاباتي»،
«استقرار  DNSكشوري در  ۴شهر كشور جهت
افزايش سرعت دسترسي به آدرسهاي اينترنتي
از داخل كش��ور»« ،ارايه محتواي فراگير و پاك
در ش��بكه ملي اطالعات با پروژه توسعه سامانه
« ،»NGFراهاندازي فاز اول شبكه اينترنت اشيا
در بستر شبكه ملي اطالعات»« ،سامانه مديريت
آموزش مجازي همراه اول با پش��تيباني ترافيك
رايگان و راهاندازي رس��انه تعاملي همراه اول در
بستر شبكه ملي اطالعات»« ،ايجاد مشوقهاي
الزم جهت استفاده بيشتر از شبكه ملي اطالعات
با ارايه باندل ديتاي رايگان اينترنت و س��رويس
 VODفيليمو» و «امضاي تفاهمنامه همكاري
براي مطالعه و پيادهسازي نسل پنجم تلفن همراه،
با شركت نوكيا» ،پروژههاي افتتاح شده همراه اول
در فاز  ۳شبكه ملي اطالعات بودند.
در اين مراسم ،تفاهمنامه همكاري بين همراه اول
و دانشگاه صنعتي شريف در خصوص فعاليتهاي
مرتبط با مشاوره ،تحقيقات و توسعه فناوري G5
در كشور امضا و همچنين پروژه هوشمندسازي
كنتوره��اي گاز بر پاي��ه فناوري اينترنت اش��يا
( )NB-IoTرونمايي ش��د كه در آن بسترهاي
ارتباطي در تمام اليههاي راديو ،انتقال و  coreدر
داخل شبكه همراه اول بوده و براي نخستينبار در
كشور توسط شركت ارتباطات سيار ايران و شركت
ملي گاز در جهت مديريت هرچه بهتر انرژي در
كشور اجرايي ميشود.

