
توافق 2 ميليون دالري
ايران و ويتنام براي ارتقاي روابط تجاري مذاكره كردند رييس مجلس: 

در جذب سرمايه گذاري 
دچار مشكل هستيم

رييس مجلس شللوراي اسللامي ابراز 
اميدواري كرد كه دولت تازه نفس بعدي 
با انجام اصاحاتي به سمت جهش ۸ درصدي در اقتصاد 

براساس قانون برنامه حركت كند. 
علللي الريجاني گفت: ما بدون اصللاح برخي نظامات 
نمي توانيم در رسلليدن به توسللعه موفق باشيم يعني 
با نظام پيچيده ديوانللي و بودجه ريزي فعلي نمي توان 
توفيقي در توسللعه داشللت. در قانون برنامه جهش ۸ 
درصدي پيش بيني شده كه رسيدن به آن منوط به ۷ 
يا ۸ اصاح 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 
خود مي بينند به سمت حل آن بروند نه اينكه در جلسات 
درددل كنند. ما چنين چيزي را احتياج نداريم. رجال 
ملي كساني هستند كه وقتي مشكلي را مي بينند بگويند 

امسال دو، سه تاي آن را حل مي كنند. 
الريجاني افزود: دولت و مجلس بايد در كنار هم مشكات 
را حل كنند. مشكات پيچيده اي داريم كه روندي غير از 
اين تنها انجام كار روزمره و به تاخير انداختن مشكات 
است. براي رشد ۸ درصدي و تحول در صادرات و منفك 
شدن بودجه از نفت احتياج به اصاح نظامات داريم كه 

يكي از همين اصاح ها درباره بودجه ريزي است. 
به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينكه بودجه ريزي 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 ساده اي نيست و بايد عزمي براي حركت 

آن وجود داشته باشد. 
وي با بيان اينكه سهم قابل توجهي از نفت براي بودجه 
جاري كشللور صرف مي شود، گفت: اين در حالي است 
كه بسياري از كشللورها امور ديواني خود را بدون نفت 
انجام مي دهند. نفت يك سرمايه است و بايد صرف امور 
زيربنايي و توسعه كشور شللود. اما ما مجبوريم نفت را 
براي بودجه جاري مصرف كنيم. اين خود نشان دهنده 
لزوم وجود تغييراتي در نظام بودجه ريزي 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 
قياس با كشورهاي ديگر باشد. حال اينكه وضع رسيدگي 

به كارمندان نيز نارس است. 
رييس مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه زمان مولفه 
مهمي در نشان دادن ميزان توسعه و رشد در كشورها 
است، گفت: براسللاس آمارها ما در ۲۰ كشور منطقه از 
لحاظ سرمايه گذاري در رتبه ۱۵و در بين ۱۳۸ كشور 
دنيا در رتبه ۸۷ هسللتيم، پس اين نشللان مي دهد كه 
ما از لحاظ زمان براي سللرمايه گذاري دچار مشللكل 
هسللتيم كه همين طوالني شللدن امللور ديواني مانع 

سرمايه گذاري است. 
الريجاني ادامه داد: همچنين براساس آمارها از لحاظ 
شفافيت در سياسللتگذاري در بين ۲۰ كشور منطقه 
داراي رتبه ۱۸ و در بين ۱۳۸ كشور جهان صد و سي و 
ششمين هستيم كه اين نشان دهنده پنهان كاري در امور 
است. از لحاظ نرخ بيكاري در بين ۲۰ كشور منطقه در 
رتبه نهم و در بين ۱۳۵ كشور جهان در رتبه ۹۰ هستيم. 
به گفته وي، رشد واقعي ناخالص ملي در بين ۲۴ كشور 
منطقه در رتبه دهم و در بين ۱۹۱ كشور جهان در رتبه 
۸۴ هستيم. از لحاظ جذب استعدادها در بين ۲۰ كشور 
منطقه در رتبه ۱۹ و در بين ۱۳۸ كشور جهان در رتبه 

۱۲۶ قرار داريم. 
رييس مجلس شوراي اسامي در جمع بندي گفت: اين 
آمارها نشان مي دهد 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 اشللاره به فاصله بسيار بين اجرا و اهداف برنامه 
و بودجه گفت: دليل اجرايي شللدن اهداف برنامه و 
بودجه گاهي در درست تنظيم نشدن برخي اهداف 
در بسللياري از موارد ناشي از كارآمدي ضعيف است. 
نتيجه تمامي اين موارد اين مي شود كه تقريبا حدود 
۹۰ درصد بودجه مصوب امسللال صرف امور جاري 
شده يعني پول نفت مي گيريم تا هزينه براي بودجه 

جاري كنيم. 
الريجاني در توضيللح راهكار حل اين مشللكل گفت: 
برگزاري چنين كنفرانسللي يك پله براي حل مشكل 
است اما بايد بودجه مصرفي درست مصرف شده تا در 
كنار كاهش هزينه ها كارآمدي افزايش يابد. طبيعتا اگر 
ساختار درست شود، مي توان به اين هدف رسيد. سوالي 
كه در اينجا به وجود مي آيد اين است كه ديگر چه كاري 
مي توان براي بهبود اين شرايط انجام داد كه آن ساختار 

حكمراني در كشور است. 
الريجانللي ادامه داد: نظللام ليبرال در كشللورهاي 
غربي اسللت كه محور اصلي آن آزادي فكر در عمل و 
اقتصاد است. از كشورهايي كه با اين مدل به موفقيت 
رسيده اند و بر سيستم بازار آزاد معتقدند، همچنين 
اعتقاد دارند كه بايد امنيت و رفاه براي مردم به وجود 
آيللد و تامين اجتماعللي و امكانات رفاهللي را امري 
بي بديل مي داننللد. در طول ۳۰ سللال اخير تئوري 
ديگري مطرح شد مبني بر اينكه عدالت بايد كانون 
اصلي توجه باشللد يعني نخستين مساله در استقرار 
عدالت آزادي است و در تصميم گيري هاي حاكميتي 
آنجا كه نفع حداكثري است بايد به آن سمت حركت 
كنند. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه ما براساس 
كدام نظامات حركللت مي كنيم. الريجاني گفت: در 
تئوري عدالت متفكران به دنبللال آزادي به نفع عام 
هسللتند. آزادي يعني فكر و اقتصاد بدون قيد و بند 
باشد و قانون براي همه يكسان اعمال شود. همچنين 
براساس عدالت بايد سمت گيري به سمت محرومان 
باشللد چون هميشلله در رقابت ها محرومللان دچار 
ضعف مي شللوند و حكومت بايد اين ضعف را جبران 
كند. الريجاني خطللاب به شللركت كنندگان در اين 
همايش گفت: انتظار مي رود به موازات رسيدن به نظام 
بودجه ريزي عملكرد اشكاالت را دريابيد و بدانيد مشكل 
كجاست. به نظر مي رسللد 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 مي كند و در آن براسللاس تورم ۱۰ تا 

۱۵ درصد به حقوق و مزايا اضافه مي كند. 
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همكاري ايران 
و ويتنام در 
پتروشيمي

نعم�ت زاده همچني�ن به 
ت�وان ايران ب�راي تامين 
در  ويتن�ام  نيازه�اي 
حوزه پتروش�يمي اشاره 
ك�رد و اي�ن ح�وزه را از 
ديگ�ر زمينه ه�اي قابل 
س�رمايه گذاري دانست. 
ويتنام عضو آس آن است 
و با چين نيز ارتباط داشته 
و بر اين اس�اس مي تواند 
به مرك�زي ب�راي تجار و 
بازرگانان ما تبديل ش�ود 
تا با اين هم�كاري بتوان 
حضوري فعال ت�ر در اين 

بخش داشت. 

گ�روه اقتص�ادي| ايللن 
روزهللا، شللايد آخريللن 
روزهايي است كه محمدرضا نعمت زاده 
در مقللام وزير صنعت، معللدن و تجارت 
در نشسللت هاي مهم بللا حضورهمتايان 
خارجي خود شللركت مي كند. به زودي 
حسللن روحاني، رييس جمهور منتخب 
دولت دوازدهم، كار خود را آغاز مي كند 
و به دنبال آن بايللد كابينه جديد خود را 
معرفي كند. اگرچه مشللخص نيست كه 
او چه كسللاني را براي ۴ سال بعدي سوار 
قطار كابينه خواهد كللرد، اما آن طور كه 
نعمت زاده گفته، ديگر تمايلي براي ماندن 

در كابينه دوازدهم ندارد. 
 روز گذشته در نهمين اجاس كميسيون 
مشللترك اقتصللادي و مراسللم امضاي 
تفاهمنامه بين جمهوري اسللامي ايران 
و جمهللوري ويتنللام وي از رشللد ۱۲۰ 
درصدي روابط تجاري دو كشور خبر داد. 
نعمت زاده البته از توافقي ياد كرده كه بر 
مبناي آن روساي جمهور دو كشور قصد 
دارند حجم روابط خللود را به دو ميليارد 
دالر برسللانند، چه آنكه با وجود افزايش 
صورت گرفتلله هنوز حجم روابط تجاري 
دو كشور قابل قبول نبوده و ظرفيت هاي 
بسياري براي رشد اين ارقام وجود دارد. 

به گفته نعمت زاده تاكنللون عدم امكان 
ارتباط طبيعي و معمول در زمينه  بانكي 

مانع از گسترش روابط شده بود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 
سللرمايه گذاري مشللترك بين دو كشور 
مي تواند در بخش هاي مختلف پيگيري 

شود، اظهار كرد: با توجه به ميزان بارندگي 
باال در كشللور ويتنللام و حاصلخيز بودن 
زمين ها، بخش كشللاورزي از زمينه هاي 
خللوب فعاليللت دو كشللور اسللت و از 
سرمايه گذاران ايراني مي خواهم امكانات 
سللرمايه گذاري در حوزه هاي كشاورزي 
و دامللداري ويتنام را بررسللي كنند. در 
برخللي زمينه هللاي معدني نيللز امكان 
سرمايه گذاري هاي مشترك به خصوص 
در حوزه توليد آلومينيوم وجود دارد و با 
فراواني انرژي و برق در ايران، آلومينيوم 
توليد شللده مي تواند براي ويتنام بسيار 

اميدبخش باشد. 
نعمللت زاده همچنيللن بلله تللوان ايران 
براي تاميللن نيازهاي ويتنللام در حوزه 
پتروشلليمي اشللاره كرد و اين حوزه را از 
ديگر زمينه هللاي قابل سللرمايه گذاري 
دانست. ويتنام عضو آس آن است و با چين 
نيز ارتباط داشته و بر اين اساس مي تواند 
به مركزي براي تجار و بازرگانان ما تبديل 
شللود تا با اين همللكاري بتوان حضوري 
فعالتللر در اين بخش داشللت. با توجه به 
عضويت در اكو قراردادي كه به تازگي با 
كشورهاي اوراسيا امضا كرديم مي تواند 

مركزي براي فعاليت هاي شما باشد. 
وي افللزود: تنوع محصللوالت و كاالهاي 
قابللل مبادله بين دو كشللور باالسللت و 
در ايللن ميان مي توان به مللواردي چون 
شيات، محصوالت صنعتي و دارو اشاره 
كرد. برهمين اساس سعي داريم با اعزام 
هياتي به كشللور شللما مذاكرات الزم را 
صللورت دهيللم و در صللورت همكاري 

شللما در ثبت دارو مي توان اين خدمات 
را با قيمت و كيفيتي مناسللب به دسللت 

هم ميهنان شما رساند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال 
به ارايه خدمات فني اشللاره كرد و گفت: 
در كشور ما در اين حوزه نيز ظرفيت هاي 
متعددي وجود دارد كه ويتنام مي تواند به 
شكل رقابتي از اين ظرفيت بهره مند شود. 
روز گذشللته نيز مذاكراتي با مپنا صورت 
گرفته كه اين شللركت قادر اسللت تمام 
تجهيزات نيروگاهي را تامين كند و اكنون 
بيش از ۵۰ درصد برق ايران با استفاده از 
تجهيزات اين شللركت كه ۹۰ درصد آن 

داخلي است تامين مي شود. 
ما مي توانيللم تمام ظرفيللت توليد برق 
شللما را پوشللش دهيم و براي همكاري 
در زمينه هاي مختلف اقتصادي آمادگي 
داريم. همچنين ايللران در اغلب حوزه ها 
داراي توليد تجهيزات پزشللكي اسللت 
كلله مي توان اين تجهيللزات را در ويتنام 
مورد استفاده قرار داد كه اين محصوالت 
عاوه بر كيفيللت خوب قيمتي به مراتب 
پايين تر از كشورهاي اروپايي و ژاپن دارد. 
اگر تسهيات بيشللتري براي رفت و آمد 
تجار و دريافللت رواديد آنها صورت گيرد 
مي توان 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 بلله وزارت امور خارجه منتقل 

مي كنم. 
نعمللت زاده همچنين به لزوم ايجاد پرواز 

مستقيم بين دو كشور اشاره كرد و گفت: 
طي سللال هاي قبل به واسطه تحريم ها 
ظرفيت هوايي ما كمي پايين است، اما با 
توجه به تاش هاي اخير اميد مي رود اين 

ظرفيت بهبود پيدا كند. 
نوين سون كونگ، وزير كشاورزي ويتنام 
نيللز اوج روابللط دو كشللور را مربوط به 
سللال ۲۰۱۶ ميادي دانست و گفت: ما 
در حال آماده سللازي براي انجام تجارت 
آزاد با كشللورها هستيم و با سياست باز و 
همگرايي بين المللي به سللمت همكاري 
اقتصادي با كشورها مي رويم در حالي كه 
ظرفيت اقتصاد ما سللاالنه ۲۰۰ ميليارد 
دالر اسللت. ظرفيللت سللاالنه واردات 

وصادرات ما رقمي بيش از اين است. 
وي اداملله داد: طي سللال هاي گذشللته 
ما موفق به دسللتيابي به اهللداف برنامه 
اقتصادي خود نشللده ايم امللا همديگر را 
درك مي كنيم و مقامات دو كشور نيز بر 
لزوم افزايش حجم مبادالت تجاري به دو 
ميليارد دالر تاكيد كرده اند. البته شللايد 
اين ارقام بلله عنوان اهللداف كوتاه مدت 
مناسللب باشللد و در كل ما بايد رقم هاي 

باالتري را مدنظر قرار دهيم. 
وزيللر كشللاورزي ويتنللام افزود: رشللد 
اقتصللادي ويتنللام در ۲۰۱۶ بالغ بر پنج 
درصد بللوده و پيش بيني شللده كه اين 
رشللد در سللال ۲۰۱۷ به بيش از شللش 
درصد برسد. در زمينه صادرات در شش 
ماهه اول ۲۰۱۷ ما بيش از ۱۰۰ ميليارد 
دالر صللادرات داشللته كه رشللدي ۱۲ 
درصدي را نشللان مي دهد. ما در توسعه 
اقتصادي روندي رو به رشد را دنبال كرده 
و پيش بيني مي كنيم امسال از شيات و 
كشاورزي صادرات ما بالغ بر ۳۴ ميليارد 

دالر خواهد بود. 

 تراز تجاري ايران با ويتنام
مثبت است

مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، در 
حاشيه اجاس 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 
گونه اي است كه در بسياري از زمينه ها به 
كاالهاي ايراني نياز دارد. ميزان صادرات 
كاالي غيرنفتللي ما در سللال ۹۲، ۸۸۵ 
ميليللون دالر بود اما در ۴ سللال اخير بر 
اسللاس فعاليت هاي انجام شده اين رقم 
افزايش يافت؛ به طوري كه در سللال ۹۵ 
توانسللتيم ميزان آن را بلله ۳۹۵ ميليون 

دالر برسانيم. 
رييللس سللازمان توسللعه تجللارت بللا 
بيللان اينكلله صللادرات غيرنفتللي ما به 
ويتنام متنوع اسللت، گفللت: محصوالت 
مختلفللي ماننللد پتروشلليمي، غذايي، 
فلزي و ساختماني و... به اين كشور صادر 
مي شللود. ويتنامي هللا براي بهبللود تراز 

تجللاري خود به دنبال صللادرات برنج به 
ايران هسللتند و اميدوارم مانند گذشته 
برنج خود را بلله ايران صللادر كنند. كل 
صادرات ويتنام به ايران ۴۰ ميليون دالر 
بوده كه اين امر نشان مي دهد تراز تجاري 
صادرات كاالي غيرنفتي ما به اين كشور 

مثبت است. 
معاون وزير صنعت با بيان اينكه توسللعه 
همكاري هاي بانكللي در بهبود روابط دو 
كشور موثر است گفت: مذاكراتي در اين 
خصوص در حال انجام اسللت به طوري 
كه مقامات بانكي ويتنام در ايران حضور 
داشتند و با همتايان خود در ايران ديدار 
كردند. توسللعه خدمات فني و مهندسي 
و صادرات كاال نيازمند پشللتيباني بانكي 
اسللت كه اميدواريم اين شللرايط هر چه 

زودتر بهبود يابد. 
انللواع ماهيان دريايي ايللران مي تواند به 
كشللور ويتنام صادر شللود همانطور كه 
سال گذشته صادر شللد اما براي توسعه 
صادرات اين محصللول نيازمند توافقات 
قرنطينه اي هسللتيم به هميللن منظور 
روز گذشللته توافقاتي صورت گرفت كه 
مي تواند منجر به توسللعه صادرات ما در 

بخش شيات شود. 
وي همچنين يادآور شللد كلله آمادگي 
برقراري تعرفه هللاي ترجيحي ميان دو 
كشللور وجود دارد تا در آينده به سللمت 

تجارت آزاد با اين كشور حركت كنيم. 
معللاون وزيللر صنعت همچنيللن گفت: 
درباره توليد مشترك آلومينيوم در ايران 
نيز صحبت هايي صورت گرفته است و در 
مجموع بايد اشاره داشت كه انگيزه بااليي 
براي توسعه روابط در بخش هاي مختلف 

ياد شده و توسعه توريسم وجود دارد. 

تحريم ها اثري در روابط ايران و قطر 
نداشت

خسللروتاج در اداملله صحبت هاي خود 
دربللاره تجارت ايران با قطللر گفت: قطر 
يكي از كشورهاي همسايه ايران است كه 
ايراني هاي زيادي در آنجا حضور دارند و 
رفت آمد ميان دو كشور در گذشته وجود 
داشللته و دارد به طوري كه حتي موضوع 
تحريم هللا نيز اثري در روابط ما نداشللت 
اما در ماه هاي گذشته صادرات ما به اين 

كشور بيشتر شده است. 
وي گفت: بيشللترين نياز قطر در مقطع 
فعلي به مواد غذايي است كه محصوالت 
غذايللي ما اكنللون در اين كشللور وجود 

داشته و به طور مرتب صادر مي شود. 
وي با اشللاره به حجم كوچللك بازار قطر 
گفت: مشللكلي بللراي صللادرات به قطر 
نداريم به طوري كه جمعيت اين كشللور 
تنها ۲/۴ ميليون نفر است و هرگز با بازار 
بزرگي مانند روسيه قابل مقايسه نيست. 
جمعيت روسلليه ۸۰ تا ۹۰ برابر جمعيت 

قطر است. 

مديرعامللل همللراه اول گزارش 
و  دسللتاوردها  از  جامعللي 
موفقيت هللاي اپراتللور اول در يك سللال اخير 

ارايه كرد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سلليار ايران، صبح روز يكشللنبه ۲۵ تيرماه در 
مراسللم افتتاح پروژه هاي همراه اول در راستاي 
فاز ۳ شللبكه ملي اطاعات كه بللا حضور وزير 
ارتباطات و فناوري اطاعات، معاونان ايشللان و 
جمعي از مديران صنعت مخابرات كشور انجام 
شد و مهندس وحيد صدوقي، مديرعامل همراه 
اول به تشللريح دستاوردها و عملكرد همراه اول 

در فاز ۳ شبكه ملي اطاعات پرداخت. 
صدوقي با اشاره به پروژه هايي كه در اين مراسم 
افتتاح شد، بيان داشت: امروز پروژه هاي همراه 
اول در فاز ۳ شبكه ملي اطاعات با حضور وزير 
محتللرم ارتباطللات و معاونان ايشللان، رييس 
دانشگاه صنعتي شريف و دكتر عراقي مديرعامل 

شركت ملي گاز ايران افتتاح مي شود. 
وي گفت: امروز اقداماتللي را كه تقريبا  در ۵ ماه 
اخير يعني بعد از افتتاح فاز ۲ شبكه ملي اطاعات 
انجام شللده را افتتاح مي كنيم. مراسم قبلي ۱۱ 
بهمن بود و امروز كه اواخر دولت يازدهم است، 
مي خواهيم گزارش اقدامات خود را خدمت شما 

ارايه كنيم. 
صدوقي با اشللاره به نامگذاري امسللال به سال 
اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال گفت: امسال 
سللعي كرديم با پروژه هايي كه با سللازمان فني 
و حرفلله اي يا اتاق اصناف شللروع كرديم، براي 
آموزش، ايجاد مهارت و استفاده از توان داخلي 

اقدامي انجام دهيم. 
صدوقي با بيان اينكه تاكنللون همراه اول ۱۴۰ 
محصول ارايه كرده اسللت، گفت: طي سلله ماه 
گذشللته نيز ۱۰ سللرويس 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 ۴G، ۲۰ برابر شده است و 
هم اكنون همراه اول حدود ۲۵ ميليون مشترك 
ديتا دارد و در سللال گذشته بيش از ۱۲ ميليون 
سيم كارت واگذار كرده كه از اين تعداد بيش از ۹ 

ميليون آن ثبت و فعال شده است. 
مديرعامللل همللراه اول بللا اشللاره به توسللعه 
زيرساخت هاي مديريت دسترسي به اينترنت، 
از ارايه سلليم كارت دانش آموزي »انارستان« و 
سلليم كارت كودك و نوجوان »درسا« خبر داد 
و گفت: هر دو االن سللرويس دهللي مي كنند؛ 
به طوري كه طي يك ماه گذشللته حدود ۳۰۰ 

هزار سيم كارت انارسللتان واگذار شده است كه 
روند خوبي دارد و اميدواريم با ارايه تبلت بومي، 

محتواي بهتري به دانش آموزان ارايه كنيم. 
صدوقي با اشللاره به راه اندازي رسللانه تعاملي و 
مديريت آموزش مجازي همراه اول بيان داشت: 
ما بللراي ارايه IPTV راسللا ورود نكرديم؛ بلكه 
زيرساخت ايجاد كرديم. سامانه تابان را هم براي 
اصناف كشور راه اندازي كرديم. ما آمادگي داريم 
براي تمام شركت هايي كه مجوز IPTV دريافت 
كردند، زير ساخت الزم را مهيا كنيم. همچنين 
در آمللوزش و پللرورش كار بزرگي انجام شللد؛ 
حدود     ۲/۹ ميليون معلم از طريق سامانه هايي 
كه راه اندازي كرديم آموزش ديده اند. در سامانه 
اصناف از ۹۰۰۰ آموزشللگاه كشور، االن ۱۰۲۰ 
آموزشللگاه پنل دريافت كرده اند، حدود ۴۲۰۰ 
اسللتاد براي اين سامانه تعريف شده است كه به 
زودي با ساير اصناف نيز تفاهمنامه امضا مي شود. 
وي در خصللوص آخرين وضعيت سللايت هاي 
موبايل بانللد پهن همراه اول نيز اظهار داشللت: 
هم اكنون كه در پايان فاز ۳ شبكه ملي اطاعات 
قرار داريم، تعداد ۱۳۸۶۰ سللايت نسل ۲/۷۵، 
۱۶۴۹۱ سللايت نسللل ۳/۹ و ۹۷۰۰ سللايت 
نسللل ۴/۵ راه اندازي شده است كه اين حجم از 
راه اندازي كه با كمك توان داخلي صورت گرفته، 

بي نظير است. 
صدوقللي بللا بيللان اينكلله در بهمن ماه سللال 
۹۵ بللا شللركت ملللي گاز ايللران در خصوص 
هوشمندسللازي كنتورهللاي گاز تفاهمناملله 
امضا شللده اسللت، تصريح كللرد: در ۲۱ تيرماه 
سللال جاري نخستين تسللت موفق كنتور گاز 
در شللبكه NB-IOT در ايران انجام شللد كه 
هم اكنون ۵۰۰۰ كنتللور در فاز پايلوت در حال 
بهره برداري اسللت. 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 مي كند. 
وي در خصوص وضعيت مالي شركت نيز گفت: 
همراه اول سللعي كرده هم در صورت هاي مالي 
و هم در بورس شللفاف عمل كند. همراه اول در 
۴ سال گذشته همواره در بورس گزارش مقبول 
دريافت كرده است. اين در حالي است كه مجمع 
ما در فروردين ماه يا اوايل ارديبهشللت هر سال 
برگزار مي شللود. اين تقريبا بي نظير اسللت كه 
شركتي با گردش مالي ۱۰۰۰۰ ميليارد توماني 
در نخستين ماه سللال از بورس گزارش مقبول 
دريافت كند. در بورس هم طي ۲ سال گذشته از 
نظر شفافيت و اطاع رساني و كيفيت صورت هاي 

مالي، از رتبه ۱۳۳ به رتبه ۱۳ رسيده ايم. 
مديرعامل همراه اول با بيللان اينكه همراه اول 
رتبلله اول در اسللتفاده حداكثللري از منابللع و 
مهارت هاي ايراني در بخش ارتباطات و فناوري 
اطاعللات براسللاس ارزيابي سللازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطللات راديويي را كسللب كرده 
اسللت، افزود: اپراتور اول در چهار سال گذشته 
در ارزيابي رگوالتوري كه بر اسللاس استاندارد 
EFQM صللورت مي گيرد، همللواره رتبه اول 
را كسللب كرده اسللت. صدوقي با بيللان اينكه 
طي يك سال گذشته بر اسللاس اعام معاونت 
برنامه ريزي وزارت ارتباطات سللهم بازار همراه 
اول افزايش يافته است، تصريح كرد: سهم بازار 
همراه اول طي ۱۸ ماه اخير با توجه به نوسللازي 
انجام شللده از ۵۷درصد بلله ۵۹درصد افزايش 
يافته است؛ اگر ما آمار رومينگ ملي را هم اضافه 
كنيم كلله روزانه حدود يك ميليون و ۱۰۰ هزار 
مشللترك از اپراتورهاي ديگر از شللبكه همراه 
اول اسللتفاده مي كنند، سللهم بازار ما به حدود 

۶۰درصد مي رسد. 

تقدير وزير ارتباطات از رشد سريع اينترنت 
همراه اول

وزير ارتباطللات و فناوري اطاعات در مراسللم 
افتتاح فاز۳ شبكه ملي اطاعات در همراه اول، 

از اين شركت تقدير كرد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سلليار ايران، دكتر محمود واعظي در مراسللم 
افتتاح فاز سوم شبكه ملي اطاعات كه صبح روز 
يكشنبه ۲۵ تيرماه در برج همراه اول برگزار شد، 
عاوه بر افتتاح ۱۱ پروژه همللراه اول در زمينه 
شللبكه ملي اطاعات، با اهداي لللوح 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 مهارت هاي ايراني، تقدير كرد. 
 واعظي در ابتدا با اشللاره به دستاوردهاي خوب 
همراه اول، گفت: دسللتاوردهايي كه همكاران 
همللراه اول ارايه دادند من را اميللدوار كرد، چرا 
كه متاسللفانه ذهنيت برخي اين اسللت كه اگر 
اپراتورها و شركت ها قصد سرمايه گذاري دارند، 
بايد اين سللرمايه گذاري در ارتبللاط با خدمات 
صللوت و ديتا به مللردم عرضه شللود، در حالي 
كه كشورهاي خارجي از شللبكه خود حداكثر 
اسللتفاده را مي كنند؛ من امروز مشاهده كردم 
كه جوانان با استعداد و شللبكه بسيار خوبي در 
كشللور داريم و همراه اول توانسللته است از آنها 

استفاده بهينه كند. 
واعظي در ادامه با بيان اينكلله از جانب خودم و 
دولت، از همراه اول تشكر مي كنم، گفت: انصافا 
در اين چهار سللالي كه من در دولللت بودم كار 
فوق العاده اي در همراه اول انجام شده، مخصوصا 
در اين يك سال. كار عظيمي در اين ۸ ماه گذشته 
در همراه اول انجام شد، به طوري كه من در هر 
استان و شهري كه مي رفتم به صورت گسترده 
در رابطه با نسل ۳ و ۴ كار 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 اشللاره به 
رشللد ۲۰ برابري اسللتفاده از ديتا در همراه اول 
اداملله داد: در دنيا اسللتفاده ديتللا ۳ تا ۴ درصد 
افزايش پيدا مي كند نه اينكه ۲۰ برابر شود؛ اين 
نشان مي دهد چه تحول بزرگي در همراه اول به 

وجود آمده است. 
وزيللر ارتباطات ضمن تبريك بلله همراه اول به 
جهت اينكه در اين مجموعه همبستگي وجود 
دارد، گفت: از همكارانم در همراه اول مي خواهم 
كه اين همبسللتگي را حفظ كنند. اين حسللي 
كه شللما به مجموعه خود داريد باعث رشد اين 
مجموعه مي شود. رقابتي كه با ديگران داريد تا 
جايي كه سالم باشللد مقدس است و حتما بايد 
باشللد. اميدوارم همين روحيه همواره در شما 
وجود داشللته باشللد تا بتوانيد كارهاي بزرگي 

انجام دهيد.  

فاز ۳ شبكه ملي اطالعات در همراه اول 
افتتاح شد

فاز ۳ شبكه ملي اطاعات با سرمايه گذاري ۱۴۷۵ 
ميليارد توماني همراه اول، با حضور وزير ارتباطات 

و فناوري اطاعات افتتاح شد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شللركت ارتباطات 
سلليار ايران، مراسللم افتتاح فاز ۳ شللبكه ملي 
اطاعات صبح روز يكشللنبه ۲۵ تيرماه با حضور 
دكتر محمود واعظي، وزيللر ارتباطات و فناوري 
اطاعات؛ مهندس وحيللد صدوقي؛ مديرعامل 
شللركت ارتباطللات سلليار ايللران؛ دكتللر علي 
اصغر عميديللان، معاون وزير و رييس سللازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطللات راديويي؛ مهندس 
نصراهلل جهانگرد، معاون وزير و رييس سللازمان 
فناوري اطاعات؛ مهنللدس محمدجواد آذري 
جهرمللي، معللاون وزيللر و مديرعامل شللركت 
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 ۱۱ پللروژه همللراه اول در فاز ۳ شللبكه ملي 

اطاعات، رونمايي شد. 
»توسعه شبكه دسترسي راديويي در كل كشور 
جهت دسترسي تمامي مشتركين به شبكه ملي 
 ،۲G اطاعات با نوسللازي ۱۳۸۶۰سايت شبكه
توسعه شبكه ۳G در ۱۰۴۲ شهر و ۹۷۰ روستا و 
نيز توسعه شبكه 4/5G در ۷۱۰ شهر«، »ايجاد 
بسترهاي پرظرفيت در جهت پاسخگويي به نياز 
 IPBB شبكه ملي اطاعات با پروژه توسعه شبكه
پروژه توسللعه شللبكه فيبر در ۸۲۲۰ سللايت«، 
»افزايش ظرفيت اتصال بلله مراكز IXP داخل 
كشور و توسعه شبكه CDN«، »تفكيك ترافيك 
اينترنت داخلي از بين الملل جهت كاهش هزينه 
دسترسي به محتواهاي داخلي«، »تامين و ارتقاي 
شبكه ملي اطاعات با اجراي پروژه هاي استقرار 
 )PKI( زيرساخت كليد عمومي داخلي همراه اول
براي حفظ محرمانگي، تماميت، تصديق اصالت 
و انكارناپذيري اطاعات و همين طور امن سازي 
سللامانه تراكنش هللاي USSD جهللت ارايلله 
سرويس امن از جمله خدمات بانكي و انتخاباتي«، 
»استقرار DNS كشوري در ۴ شهر كشور جهت 
افزايش سرعت دسترسي به آدرس هاي اينترنتي 
از داخل كشللور«، »ارايه محتواي فراگير و پاك 
در شللبكه ملي اطاعات با پروژه توسعه سامانه 
NGF«، »راه اندازي فاز اول شبكه اينترنت اشيا 
در بستر شبكه ملي اطاعات«، »سامانه مديريت 
آموزش مجازي همراه اول با پشللتيباني ترافيك 
رايگان و راه اندازي رسللانه تعاملي همراه اول در 
بستر شبكه ملي اطاعات«، »ايجاد مشوق هاي 
الزم جهت استفاده بيشتر از شبكه ملي اطاعات 
با ارايه باندل ديتاي رايگان اينترنت و سللرويس 
VOD فيليمو« و »امضاي تفاهمنامه همكاري 
براي مطالعه و پياده سازي نسل پنجم تلفن همراه، 
با شركت نوكيا«، پروژه هاي افتتاح شده همراه اول 

در فاز ۳ شبكه ملي اطاعات بودند. 
در اين مراسم، تفاهمنامه همكاري بين همراه اول 
و دانشگاه صنعتي شريف در خصوص فعاليت هاي 
 G5 مرتبط با مشاوره، تحقيقات و توسعه فناوري
در كشور امضا و همچنين پروژه هوشمندسازي 
كنتورهللاي گاز بر پايلله فناوري اينترنت اشلليا 
)NB-IoT( رونمايي شللد كه در آن بسترهاي 
ارتباطي در تمام اليه هاي راديو، انتقال و core در 
داخل شبكه همراه اول بوده و براي نخستين بار در 
كشور توسط شركت ارتباطات سيار ايران و شركت 
ملي گاز در جهت مديريت هرچه بهتر انرژي در 

كشور اجرايي مي شود.

ارايه گزارش موفقيت هاي همراه اول در حضور وزير ارتباطات
ويژه

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، 
جزييات اقدامللات و برنامه هاي ايللران خودرو براي 
اصاح تركيب سللبد دارايي ها با هدف بهبود كارايي 

شركت هاي زيرمجموعه را اعام كرد.   
به گزارش ايكوپرس، مهنللدس عباس ملكي تهراني 
در تشريح اين برنامه ها و اقدامات گفت: جمع ارزش 
سهام شللركت هاي واگذار شده ايران خودرو در سال 
مالي ۹۵ معادل مبلغ سلله هللزار و ۳۷ ميليارد ريال 

بوده است.
وي افللزود: اجللراي ايللن برناملله، موجللب افزايش 
درآمدهاي ايران خودرو از محل واگذاري دارايي هاي 
مازاد شللده اسللت.  ملكي تهراني با اشللاره به تحول 
سللاختاري ايجاد شللده در فضاي صنعت خودرو در 
دولللت تدبير و اميللد و به ويژه پس از اجرايي شللدن 
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 سازنده اي با اقتصاد جهاني 
در عين توجلله به تحكيم بنيان هاي اقتصاد داخلي را 

مدنظر قرار داده است. 
 وي تاكيدكرد: شللركت ايران خودرو نيز هم سللو با 
فضاي با نشللاط ايجاد شده، ناشللي از عملكرد حوزه 
سياسللت خارجي در دولت يازدهم، سياست اصاح 
سللاختار سللبد دارايي هايش را در دسللتور كار قرار 

داده است. 
قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
توضيللح داد: اين سياسللت در چارچللوب آيين نامه 
مصللوب  زيرمجموعلله،  واگللذاري شللركت هاي 

هيات مديره ايران خودرو به اجرا درآمده است. 

برنامه هاي ايران خودرو براي 
اصالح تركيب سبد دارايي ها 

سايت وزارت صنعت

محمود اكبري، معاون فروش و بازاريابي شركت فوالد 
مباركه اصفهان از برگزاري نشسللت 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 شركت هاي 
لوله و پروفيل پايش و بررسللي شللد. معللاون 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 اعام شود تا امكان 

برنامه ريزي تامين آن از منابع مختلف ميسر شود. 

روابللط عمومي اداره كل تشللخيص و وصللول درآمد: 
شهروندان و مالكان محترم خودرو به صورت ساالنه ملزم 
به پرداخت عوارض خودروي خود هسللتند وچنانچه 
عوارض خودرو در مهلت مقرر پرداخت نشود به موجب 
قانون، جريمه ديركردي معادل ۲درصد به ازاي هر ماه 
در سال آتي محاسبه و به مبلغ عوارض اضافه مي شود. 
مديركل تشللخيص و وصول درآمد با اعام اين مطلب 
گفت، با توجه به راه اندازي سللامانه جامع ملي عوارض 
خللودرو به آدرس cartax. tehran. ir، شللهروندان 
محترم مي توانند نسبت به مشاهده و پرداخت عوارض 
خودروي خللود و همچنين دريافت مفاصاحسللاب از 
طريق سللامانه فوق اقللدام كنند و اين مفاصاحسللاب 
اينترنتي در زمان نقل و انتقال خودرو قابل استناد است. 

محسللن بيگلري، نماينده مردم سقز و بانه در مجلس 
شوراي اسللامي گفت: زماني كه بانك صنعت و معدن 
طرح رونق توليد - يعني حمايللت از صنايع كوچك و 
متوسللط - را در اولويت فعاليت هاي خود قرار مي دهد 
اين امر به معناي حركت در مسير اقتصاد مقاومتي است. 
وي در گفت وگو با پايگاه اطاع رسللاني بانك صنعت و 
معدن افزود: در دوره مديريت جديد با درايت و مديريت 
قوي مسائل و مشللكاتي كه در روابط خارجي وجود 
داشت در حوزه بانكي و خصوصا بانك صنعت و معدن 

به خوبي رسيدگي و حل شد. 

رييللس كميته امداد امللام خميني )ره(، با ارسللال 
تقديرناملله اي به بانك پارسلليان، مراتب تشللكر و 
قدرداني خود را از مديرعامل و كاركنان بانك پارسيان 
در راسللتاي حمايت از مددجويان اين كميته اعام 
كرد. به گللزارش روابط عمومي بانك پارسلليان؛ در 
اين تقديرنامه پرويز فتللاح، رييس كميته امداد امام 
خمينللي )ره( از مشللاركت، همكاري و مسللاعدت 
مديللران و كاركنان بانللك پارسلليان در حمايت از 
مددجويان كميته امللداد قدرداني كرد و همچنين 
نقش آفريني بانك پارسلليان در گسللترش اشتغال 
پايدار، تحقق سياست هاي اقتصادمقاومتي و عدالت 

اجتماعي در كشور را ستود. 

تامين نياز واقعي مشتريان 
داخلي در اولويت فوالد مباركه

اهميت پرداخت عوارض خودرو

حمايت بانك صنعت و معدن 
از صنايع كوچك و متوسط

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


