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خط قرمز بانك مركزي براي فعاليت تعاوني هاي اعتباري
حميدرضا غني آبادي، مقام مسوول در بانك مركزي گفت: از اين پس، سپرده گيري و تسهيالت دهي تعاوني هاي اعتباري صرفا قرض الحسنه خواهد بود و اجازه تاسيس شعبه هم ندارند. بعد از سال ۸۶ كه تعاوني هاي 
اعتباري با دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار، تحت نظارت بانك مركزي قرار گرفتند، دو گروه دو شركت تعاوني اعتباري تشكيل شد كه يكسري از آنها مرتبط با كارگران و كارمندان بودند كه تقريبا ساماندهي آنها 

به خوبي پيش رفت و چالشي در اين رابطه وجود نداشت، ولي تعاوني هاي اعتباري آزاد به عنوان دسته دوم، مشكل آفرين شده و گرفتاري هاي زيادي را براي شبكه پولي و بانكي كشور ايجاد كردند.

ايرنا| س��فير اس��بق ايران در آنكارا با بي��ان اينكه 
كودتاي تركيه واقعي بود ام��ا از ظرفيت يك كودتا 
برخ��وردار نب��ود، گفت: اي��ران و تركي��ه در جهت 
مهندس��ي اتحاديه خاورميانه در روندي بلندمدت 
گام بردارند. بهمن حسين پور، سفير اسبق ايران در 
آنكارا و سركنس��ول در استانبول گفت: به نظرم اين 
كودتا واقعي بود ام��ا از ظرفيت يك كودتا برخوردار 
نبود. بس��تر و موقعيت اجتماعي، سياسي و از همه 
مهم تر جايگاه نظاميان در معادالت قدرت در تركيه 
در قياس به پيش از حكومت حزب عدالت و توسعه 
تغيير كرده است، لذا اين بستر تغيير يافته، مهم ترين 

علت شكست كودتا بود. 
وي اظهار داش��ت: مهم ترين عامل شكس��ت كودتا 
حضور مردم در صحنه و حمايت از دولت قانوني بود. 
حس��ين پور خاطرنش��ان كرد: توجه داشته باشيد 
در تركي��ه با وج��ود برخ��ي انتقادها و كاس��تي ها، 
دموكراسي سابقه تاريخي داشته كه با مقابله مردم 
با كودتا اين دموكراس��ي تا ح��دود زيادي در تركيه 

نهادينه شد. 
حسين پور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما به 
عنوان كسي كه نزديك به يك دهه از نزديك با فراز و 
نشيب هاي روابط ايران و تركيه آشنا بوده ايد در مورد 
روابط تهران و آنكارا چه نظري داريد؟ گفت: حقيقت 
را بخواهيد اعتقاد دارم روبط ايران و تركيه شايسته 
بزرگي دو كش��ور نيس��ت. من در دوران مسووليت 
خويش به عنوان س��فير با هماهنگي و پش��تيباني 
مقامات دو كشور سطح روابط را از 5/5 ميليارد دالر 
به نزديك به 23 ميليارد دالر ارتقا داده و همان زمان 
براي رسيدن به حجم 30 ميليارد دالر برنامه ريزي 

شد كه همچنان تحقق آن، هدف دو كشور است. 
سفير پيشين ايران در آنكارا اظهار داشت: بايد ضمن 
تالش براي رفع اختالف��ات، براي تبديل حوزه هاي 
رقابت به همكاري و گس��ترش رواب��ط تالش وافر و 

البته متقابل بر اساس برد- برد كرد. 
وي خاطرنش��ان كرد: اينجانب بر اس��اس اين نگاه 
حج��م روابط را ب��ه 23 ميلي��ارد دالر ارتق��ا دادم. 
حجت االسالم حسن روحاني، رييس جمهوري چند 
بار از منطقه قوي تر به جاي كشور قوي تر سخن گفته 
و اعالم داشته اند كه كشورهاي منطقه راهي جز اين 
ندارند. من نيز سال هاس��ت با ادبيات مختلف بر اين 

نكته تاكيد داشته و دارم. 

»س��هميه جدي��د نفت س��فيد خانواره��اي فصلي 
س��اكن در محدوده جاده چالوس اعالم شد«معاون 
بازرگاني ش��ركت مل��ي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
اس��تان الب��رز از اعالم س��هميه جديد نفت س��فيد 
جهت خانوارهاي فصلي و غيردايم نفت س��فيد سوز 
ساكن در جاده چالوس خبر داد. اكبر نوروزي گفت: 
مطابق با سهميه جديد اعالم شده، خانوارهاي فصلي 
س��اكن در محدوده جاده چالوس كه تحت پوشش 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ناحيه نس��اء 
هس��تند، نفت س��فيد مورد نياز خود را مي توانند از 
طريق فروشندگي هاي مربوطه و با استفاده از كارت 
الكترونيك��ي و نرخ مصوب هر ليتر يك هزار و پانصد 
ريال دريافت كنند. وي افزود اين سري از سهميه نفت 
سفيد از دهه دوم تيرماه سال جاري روي دستگاه هاي 
پوز فروشندگي ها تا تاريخ 96/5/30 داراي اعتبار بوده 

و قابل تحويل است. 

 به ط��ور قطع اين كار را مي توان ك��رد، همچنان كه در 
يك دوره اي در دهه 1370 اين كار انجام ش��د، ولي آيا 
فرهنگ جامعه پيشرفت كرد؟ به طور قطع نه. مشكل 
منتقدين اين است كه نمي توانند يا نمي خواهند خود 
را به تراز توليدات فرهنگي ديگران برسانند، لذا همواره 
درصدد كوتاه كردن تراز ديگران هس��تند. ولي اگر اين 
كار انجام ش��ود، آن قدر ت��راز توليدات فرهنگي پايين 
خواه��د آمد كه به تراز صفر مي رس��د. مش��كل اصلي 
فرهنگ رسمي اين اس��ت كه از يك سو بند ناف آن به 
بودجه هاي حكومتي وصل است و از سوي ديگر در مقام 
ناديده گرفتن خواست و فضاي عمومي مردم است به 
همين دليل مقبول جامعه قرار نمي گيرد. تا وقتي اين 
دو مشكل وجود دارد، ممكن نيست كه فرهنگ رسمي 

به اهداف خود برسد.

در هر حال اصولگرايان بايد تجديد س��ازمان كنند و 
از انفعال بيرون بيايند تا بتوانند در آينده بال تواناي 
سياست ايران در كنار جريان اصالح طلبي باشند. همه 
درگيري ها و حذف ها و هدر دادن نيروها ثابت كرد كه 
يكي از اين دوجناح اصلي سياسي قابل حذف نيستند، 

اصولگرايي به بازگشت به هويت خود نياز دارد.
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است

در  موج��ود  آماره��اي 
سامانه هاي اطالع رساني 
بورس تهران حكايت از آن دارد كه آثار 
اجراي برنامه همه جانبه س��امانه هاي 
توليدي و مالي اي��ران خودرو به تدريج 
در بازارسرمايه قابل مشاهده شده است. 
ايران خ��ودرو براي اصالح س��اختار و 
تركيب س��بد دارايي ها، افزايش و تنوع 
س��بد توليد اص��الح س��اختار درآمد، 
افزايش بازده و بهبود روش هاي حمايت 
از سهامداران خرد، برنامه هاي متنوعي 
را در دس��ت اج��را دارد. اج��راي اي��ن 
برنامه ها از يكسو موجب افزايش سهم 
بازار اين گروه از بازار خودرو كشور شده 
و از سوي ديگر تركيب درآمدي شركت 
اي��ران خودرو را به س��مت س��المت و 
كيفيت باالتر س��وق داده و مجموع اين 
عوامل موجبات افزايش سود سهام و در 
نتيجه بازده س��رمايه گذاران در سهام 

ايران خودرو را فراهم آورده است. 

حمايت از سهامداران خرد
گروه صنعت��ي ايران خ��ودرو از چندي 
قبل براي ملموس تر ش��دن نتايج اجراي 
برنامه هاي اصالح س��اختار و همچنين 
حفظ حقوق سهامداران خرد برنامه هاي 
ت��ازه اي را جهت بازارگرداني س��هام اين 
ش��ركت در تاالره��اي ب��ورس ب��ه اجرا 
گذاش��ت. به اين ترتيب در شرايطي كه 
از زمس��تان پارس��ال بازارگرداني سهام 
اي��ران خودرو با هدف حماي��ت از منافع 
س��هامداران خرد با روش��ي تازه در حال 
پيگيري اس��ت، آمارهاي رسمي بورس 
ته��ران نش��ان مي دهد اي��ن موضوع بر 
روند بازده س��هام اين گروه خودرو سازي 
اثر مثبتي بر جاي گذاش��ته به نحوي كه 
ميانگين بازده 18 ماهه سهام ايران خودرو 
در بورس تهران از م��رز 60 درصد فراتر 
رفته است. طبق آمارهاي موجود ارزش 
س��هام ايران خودرو درب��ورس تهران از 
محدوده 160 توم��ان در پايان پاييز 94 
به محدوده 260 تومان در آغاز تابس��تان 
امسال رسيده؛ اين موضوع موجب شده 
ميانگين بازده س��رمايه گذاران در سهام 
ايران خ��ودرو در ط��ول يك س��ال و نيم 

گذشته از 62 درصد فراتر رود. 

اصالح ساختار و تركيب درآمد
اطالعات مالي منتش��ر شده در بورس 
تهران نشان مي دهد؛ عالوه بر افزايش 
بازده، ساختار و تركيب درآمدي شركت 
ايران خ��ودرو ه��م رو به بهبود اس��ت 
بطوري كه ايران خودرو در س��ال مالي 
گذشته باالترين رقم درآمدعملياتي را 

در صنع��ت خودرو ايران كس��ب كرده 
اس��ت. طبق آم��ار موجود در س��ايت 
اطالع��ات ناش��ران بورس موس��وم به 
ك��دال، درآمدهاي عملياتي ش��ركت 
ايران خودرو در س��ال مالي 95 معادل 
39درص��د افزاي��ش يافت��ه و ب��ه اين 
ترتيب جايگاه ايران خ��ودرو در جمع 
ش��ركت هاي داراي س��المت مال��ي و 
تجاري تثبيت شده اس��ت. در ادبيات 
مال��ي ب��ه درآم��د عمليات��ي »درآمد 
منظم« هم مي گويند. درآم�د عملياتي 
يا »منظم« يك شركت بيانگر سالمت 
مالي و تجاري يك شركت است. ميزان 
درآمدهاي عملياتي ايران خودرو طبق 
صورت هاي مالي حسابرس��ي نشده در 
پايان سال مالي گذش��ته به 256 هزار 
و 122 ميلي��ارد ريال رس��يد، اين رقم 
در س��ال مال��ي قب��ل از آن 184 هزار 
ميلياردري��ال بود. به باور كارشناس��ان 
با توج��ه به اجراي برنام��ه توليد بهينه 
براس��اس حاش��يه س��ود محصوالت و 
تمركز ب��ر روي توليد اي��ن خودروها با 
عرضه خودروهايي نظير دناپالس و پژو 
2008 و چشم انداز موجود براي تداوم 
اين روند بايد انتظار داشت؛ فرايند رشد 
درآمدعملياتي ايران خودرو ادامه يابد. 

اثر افزايش توليد بر سود سهام
طبق آمار عملك��رد ايران خودرو كه در 
بورس تهران منتشر شده توليد و فروش 
محصوالت اين ش��ركت خودروساز در 
بهار امس��ال افزايش مطلوبي داش��ته 
اس��ت. گروه صنعتي اي��ران خودرو در 
س��ال گذش��ته هم 651 هزار دستگاه 
خودرو تولي��د و روانه بازار ك��رده بود. 
اج��راي پروژه هاي ارتق��اي كيفيت در 
بخش ه��اي مختلف ايران خ��ودرو، در 
چندماه اخير به ثمر نشسته و منجر به 
افزايش س��تاره هاي كيفي محصوالت 
ايران خودرواز جمله دن��ا پالس، تندر 
پ��الس، تندر اتوماتيك، س��ورن، 206 
صندوق��دار و س��اير محصوالت ش��ده 
است. آمارها نشان مي دهد در اين دوره 
با وجود عرض��ه قابل توجه خودروهاي 
وارداتي، ايران خودرو توانس��ت با تنوع 
محصوالت موجب حفظ سهم بيش از 
52 درصدي ريالي و سهم تعدادي 51 

درصدي توليد در بازار شود. 
رش��د توليد در ايران خ��ودرو درحالي 
به دس��ت آمده كه، با توج��ه به حادثه 
آتش س��وزي در يكي از ش��ركت هاي 
تامين كننده قطعات خ��ودرو در اواخر 
ارديبهش��ت م��اه، در محاف��ل صنعت 
خودرو و بازارس��رمايه اي��ن نگراني به 

وجود آمده بود كه آهنگ رش��د توليد 
درصنعت خودرو ايران كند خواهد شد. 
طبق آم��اري ك��ه در س��ايت اطالعات 
ناشران بورس موس��وم به كدال منتشر 
ش��ده، ش��ركت ايران خ��ودرو در 3 ماه 
نخست امسال، يعني تا پايان فصل بهار، 
144 هزارو 667 دستگاه انواع خودروي 
سواري توليد كرده است. اين آمار نسبت 
به عملكرد ايران خودرو در مدت مشابه 
سال مالي گذشته، از رشدي 8درصدي 
حكايت دارد. آمارهاي تازه منتشر شده 
در بازارس��هام نش��ان مي دهد ش��ركت 
ايران خودرو در بهار س��ال 96 نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل 10 هزارو 761 
دستگاه خودرو بيشتر توليد كرده است. 
طبق آمار رسمي منتشر شده در بورس 
تهران، همزمان با رش��د تولي��د، ميزان 
فروش اي��ران خودرو هم در بهار س��ال 
 مالي جاري نسبت به بهار پارسال رشدي 
5/8 درصدي را تجربه كرده است، ايران 
خودرو در بهار امس��ال 125 هزارو 787 
دس��تگاه انواع خودروي س��واري را در 

بازار فروخت. 

 برنامه هاي ايران خودرو 
براي اصالح تركيب سبد دارايي ها 
همچنين جزييات اقدامات و برنامه هاي 
ايران خ��ودرو ب��راي اص��الح تركيب 
س��بد دارايي ها با ه��دف بهبود كارايي 
ش��ركت هاي زيرمجموعه اعالم ش��د. 
جمع ارزش سهام ش��ركت هاي واگذار 
ش��ده ايران خودرو در س��ال مالي 95 
معادل مبلغ سه هزار و 37 ميليارد ريال 

بوده اس��ت. اجراي اين برنامه، موجب 
افزايش درآمدهاي ايران خودرو از محل 

واگذاري دارايي هاي مازاد شده است. 
ش��ركت ايران خ��ودرو نيز هم س��و با 
فضاي با نش��اط ايجاد ش��ده، ناشي از 
عملكرد ح��وزه سياس��ت خارجي در 
دولت يازدهم، سياست اصالح ساختار 
سبد دارايي هايش را در دستور كار قرار 
داده است. اين سياس��ت در چارچوب 
ش��ركت هاي  واگ��ذاري  آيين نام��ه 
زيرمجموع��ه، مص��وب هيات مدي��ره 
ايران  خودرو به اجرا درآمده اس��ت. در 
اي��ن چارچوب اهتمام اصل��ي و تمركز 
ويژه مديريت گروه بر واگذاري س��هام 

شركت هاي زيرمجموعه بوده است. 
در س��ال مالي 1395 معادل 14درصد 
س��هام شركت بيمه پارس��يان به مبلغ 
يك هزار و 59 ميليارد ريال واگذار شد. 
همچنين دو درصد از سهام شركت ايران 
خودرو متعلق به شركت سرمايه گذاري 
سمند به مبلغ يك هزار و 127 ميليارد 
ريال فروخته شد. در ادامه اجراي برنامه 
اصالح ساختار س��بد دارايي هاي ايران 
خ��ودرو، 70 درصد از س��هام ش��ركت 
فنرسازي خاور نيز در مجموع به مبلغ 
353 ميليارد ريال واگذار ش��د. در اين 
ميان بخش ديگري از س��هام متعلق به 
گروه ايران خودرو در ساير شركت هاي 
فعال در بورس در مجموع به مبلغ 517 
ميليارد ريال فروخته ش��د.  همچنين 
اين شركت در نظر دارد پس از بررسي و 
تحليل سبد سرمايه گذاري ها در صورت 
لزوم فرايند اصالح ساختار را امسال هم 

ادامه دهد، اما طبيعتا اين فرايند بايد با 
هدف بهينه سازي تركيب دارايي ها در 
عين رعايت صرفه و صالح اقتصادي به 

اجرا درآيد. 

 بازتاب عملكرد ايران خودرو 
در نهادهاي تصميم ساز

بازتاب نتايج عملك��رد ايران خودرو در 
اصالح همه جانبه س��امانه هاي توليدي 
و مال��ي در نهاده��اي تصميم گي��ر و 
تصميم س��از نظي��ر مجل��س ش��وراي 
اس��المي قابل توجه ب��وده، بطوري كه 
حجت االسالم س��يدجواد حسيني كيا، 
عضو هيات رييسه كميس��يون صنايع 
و معادن مجلس ب��ه تازگي اعالم كرده 
اس��ت: ايران خودرو با هدايت و درايت 
تيم مديريتي خودكوش��يده اس��ت با 
اصالح س��اختار مالي و تركيب توليدو 
كاه��ش هزينه هاي س��ر بار درمس��ير 
به��ره وري و  س��وددهي قرار گي��رد. او 
گف��ت: ايران خ��ودرو طي چهار س��ال 
اخي��ر گام هاي خوب��ي در زمينه عرضه 
محص��والت جدي��د، ارتق��اي كيفي و 
ايمني محص��والت خود و اس��تفاده از 
فناوري هاي جديد، برداشته است البته 
اين روند بايد با ش��تاب بيشتري تداوم 
داش��ته باش��د. او تاكيد ك��رد: امضاي 
ق��رارداد ايران خ��ودرو با ش��ركت هاي 
دانش بنيان ايراني و شركت هاي خارجي 
براي طراحي پلتفرم محصوالت جديد 
ايران خ��ودرو ي��ك گام هوش��مندانه 
در جه��ت تحق��ق اقتص��اد مقاومتي و 

خودروساز شدن ايران خودرو است. 

آثار برنامه هاي توليدي و مالي ايران خودرو در بازار سرمايه 
ويژه

  واعظي: بسته هاي اقتصادي
به مردم ارايه مي كنيم

اينترنت ارزان تر در دسترس خواهد بود؟

خبرگزاري مهر

محدوديت 
اجرايي 
مخابرات

تا زماني كه تحول جديدي 
در ش�ركت  مخاب�رات در 
و  دسترس�ي  بخ�ش 
زيرس�اخت ايجاد نشود، 
برنامه ه�اي اين ش�ركت 
قابل اجرا نيست. شركت 
مخابرات باي�د يك بنگاه 
بزرگ باش�د و بخش هاي 
مختل�ف را تحت حمايت 
خود قرار دهد تا هم خود 
رشد كرده و هم به ديگران 

اجازه رشد دهد.

اينترنت گران اس��ت؛ اين 
موضوعي اس��ت كه قريب 
به اتفاق خانوارهاي ايراني هنگام تنظيم 
س��بد مصرفي ماهانه خود از سنگيني بار 
هزينه هاي آن اب��راز نارضايتي مي كنند. 
جالب آنكه اين هزينه ه��ا به دليل رقابت 
ش��ديد و البت��ه كيفيت پايي��ن خدمات 
اپراتوره��ا افزايش مي ياب��د و اعتراض ها 
هم تاكنون نتيجه عملي نداش��ته است. 
هرچن��د، محمود واعظي ك��ه اين روزها 
نام او به عنوان جانشين محمد نهاونديان 
به شدت به گوش مي رسد، قول هايي داده 
كه بر مبناي آن هزينه بسته هاي اينترنتي 
كاهش مي يابد، اما به نظر مي رس��د زمان 
اجرايي شدن آن به دوره وزارت او هم قد 
نمي دهد. محمود واعظي وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات با اش��اره ب��ه لزوم 

اقتصادي ش��دن تعرفه ها ب��راي كاربران 
در كنار سوددهي شركت ها، گفته است: 
»برنامه داريم بسته هايي را تعريف كنيم 
كه براي مردم اقتصادي باشد، در غير اين 
صورت آنها به سمت شبكه هاي اجتماعي 

خارجي مي روند.«
در س��ال هاي گذش��ته اينترنت از وسيله 
ارتباطي ميان نسل جوان، تبديل به يك 
وسيله ارتباطي اجتماعي شده و به مرور 
به سبد هزينه خانوار اضافه شده است؛ در 
اين رابطه اس��تفاده وسيع از گوشي هاي 
هوشمند س��بب ش��ده تا اكنون از پير تا 
جوان و از شهرنش��ين و روستايي همگي 
با دنياي مجازي آشنا ش��وند. همين امر 
اينترن��ت ارزان و كارا را تبدي��ل ب��ه يك 
خواس��ته اجتماعي كرده و از زمان روي 
كار آمدن دول��ت يازدهم اين مطالبات به 

اشكال گوناگون طرح شده است. 
واعظ��ي در مراس��م رونماي��ي و افتتاح 

پروژه هاي شركت مخابرات ايران مرتبط 
با فاز س��وم ش��بكه ملي اطالعات با بيان 
اينكه مردم امروز نمي توانند IT را از سبد 
خانوار حذف كنند، تاكيد كرده: »برنامه 
داريم بسته هايي را تعريف كنيم كه براي 
مردم اقتصادي باش��د. ممكن است فكر 
كنيم اي��ن كار در كوتاه م��دت از درآمد 
مي كاهد ام��ا اگر نگاه دراز مدت داش��ته 
باشيم، يك فرمول برد – برد است. بايد با 
تعريف بسته هاي اقتصادي نوآوري داشته 
باش��يم تا هم ش��ركت هاي ارايه دهنده 
اينترنت و هم مردم از آن اس��تفاده كنند. 
كشورهاي جهان با مجموعه متعددي از 
بسته ها طرف هستند بنابراين ما نيز بايد 
بس��ته هاي تركيبي از صوت و ديتا داشته 

باشيم.«
وي ضمن تاكيد بر لزوم ارايه بس��ته هاي 
تركيبي ص��وت و ديتا، اف��زود: اپراتورها 
هم بايد به اين سمت بروند و قيمت ها نيز 

بايد براي مردم اقتصادي باشد در غير اين 
صورت آنها به سمت شبكه هاي اجتماعي 

با محوريت صوت خواهند رفت. 
 قول سرمايه گذاري 4۰ درصدي 

به مخابرات
واعظ��ي گفت: اگ��ر يك ري��ال در زمينه 
توسعه س��رمايه گذاري ش��ود، چند برابر 
برداشت خواهد شد. ما قول سرمايه گذاري 
40 درصدي به مخابرات مي دهيم. ما در 
وزارت ارتباط��ات نمي خواهي��م به مردم 
فش��ار بيايد تا بازار بزرگ شود و از طرفي 
نمي خواهيم شركت ها دچار زيان شوند. 
همچنين بايد توجه داشت وضعيت ما در 
مخاب��رات و IT با كارخانج��ات متفاوت 
است و اگر اين ش��رايط را توسعه ندهيم 
با مشكل مواجه مي ش��ويم، بنابراين بايد 
كاري كني��م كه ب��ه مردم فش��ار نيايد و 
شركت ها هم سود ببرند و راه اين موضوع 

افزايش انتخاب براي مردم است. 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات 
همچنين با بي��ان اينكه نگاه وزارتخانه به 
مخابرات با بس��ياري از شركت هاي ديگر 
متفاوت ش��ده، افزود: تا زماني كه تحول 
جديدي در ش��ركت  مخاب��رات در بخش 
دسترس��ي و زيرس��اخت ايجاد نش��ود، 
برنامه هاي اين ش��ركت قابل اجرا نيست. 
ش��ركت مخابرات بايد ي��ك بنگاه بزرگ 
باشد و بخش هاي مختلف را تحت حمايت 
خود قرار دهد تا هم خود رشد كرده و هم 

به ديگران اجازه رشد دهد. 
مخابرات رقيب ساير شركت ها نيست

واعظي ب��ا بيان اينكه ش��ركت مخابرات 
رقيب ساير شركت ها نيست، ادامه داد: از 
زمان مديريت جديد سياست هاي درستي 
در ديدگاه شركت اتخاذ شده است. البته 
در مقطعي مخابرات يك شبكه قديمي را 
به ارث برده بود و سرمايه گذاري هاي كمي 
در آن انجام مي شد، اما بايد توجه داشت 
برنامه هاي مخابرات با حرف حل نمي شود 

و بايد در عمل آن را توسعه داد. 
وي با اشاره به تغيير شركت هاي مخابراتي 
به س��مت IT، اظهار كرد: ش��ركت هاي 
مخاب��رات در تمام دنيا در حال پوس��ت 
انداختن هس��تند. تمام شركت هايي كه 
كار خود را با تلكام شروع كردند به سرعت 
به IT تغيي��ر وضعيت مي دهن��د. ما نيز 
بايد با توجه ب��ه نيازهاي مردم و تحوالت 

تكنولوژي خود را تطبيق دهيم. 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات گفت: 

مخابرات مي تواند در آينده به عنوان يك 
ش��ركت پيش��تاز نقش تعيين كننده در 
دسترسي داشته باشد. درنتيجه تفكرات ما 
نبايد همان تفكرات گذشته باشد. دوران 
جنگ س��رد در ح��وزه ICT پايان يافته 
است و ما وارد دوره جديدي از تكنولوژي 
ش��ديم، بنابراين باي��د تغييراتي را ايجاد 
كنيم. همان طور كه ش��اهديم جوانان ما 
شرايط امروز را فهميدند و آن را در ايران 
اجرا كردند و شاهديم شركت هاي كسب 

و كار حاصل تفكر جديد جوانان است. 
وي ب��ا اش��اره به ايج��اد ش��غل در حوزه 
ICT خاطرنش��ان كرد: بايد فضا را براي 
ش��ركت هاي جديدي ك��ه جوانان ايجاد 
مي كنند، باز كنيم. اگر قرار باش��د ساالنه 
بيش از 100 هزار شغل در حوزه ICT و 
كسب  و كارهاي الكترونيكي ايجاد كنيم، 
حتما بايد ش��بكه و آغوش خ��ود را براي 

شركت هاي مختلف باز كنيم. 
واعظي افزود: اولويت دولت در راس��تاي 
توليد و اشتغال است و بايد در سالي كه به 
نام توليد و اشتغال نام گذاري شده از اين 
فرصت براي حل مشكل اشتغال استفاده 
كنيم. ح��وزه ما از زمينه هايي اس��ت كه 
مي توان با سرمايه گذاري كم اشتغال زياد 
ايج��اد كرد و ما به عنوان مس��وول ايراني 
نمي توانيم نس��بت به بيكاري بي تفاوت 
باش��يم. در مخاب��رات ايران نيز مس��اله 

اشتغال بايد اولويت داشته باشد. 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات با 
تاكيد بر لزوم ايجاد تغييرات در مخابرات 
بيان كرد: باي��د بپذيريم دوره مخابرات با 
شبكه گذش��ته تمام شده است و در حال 
حاضر همه چيز بر بستر IT استوار است. 
برنامه هايي كه توسط شركت مخابرات تا 
سال 1400 هدف گذاري شده نيز براساس 
همين تفكر است. البته اجراي اين برنامه ها 

كار دشواري است. 
به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
ش��بكه ملي اطالعات به عن��وان يكي از 
اولويت هاي دولت، ش��وراي عالي فضاي 
مج��ازي و وزارت ارتباط��ات برش��مرد و 
ادامه داد: ما همچنين توانس��تيم شبكه 
ملي اطالعات را اولويت اول شركت هاي 
خصوصي ني��ز قرار دهي��م، بنابراين اين 
شبكه اكنون مي تواند در ايران كامل شود. 
البته همان طور كه در كشور همه چيز در 
حال توسعه است و توليد محتوا ادامه دارد، 

شبكه هم در حال تكميل است. 

گروه اقتصادي

 قراردادهاي اوليه وزارت 
نفت با خاتم االنبيا و ستاد 
اجرايي منعقد شده است

 الياس حضرتي، نماينده مردم تهران و 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، انعقاد 
قرارداد با شركت فرانسوي توتال را موجب جذب ساير 
شركت هاي خارجي و تشويق آنها به سرمايه گذاري در 
ايران دانست و گفت: وزارت نفت قراردادهاي اوليه خود 
را با ش��ركت هاي داخلي از جمله خاتم االنبياء و ستاد 
اجرايي منعقد كرده است. وي افزود: ما در برنامه ششم 
توسعه يك هدف رش��د 8 درصدي را در نظر گرفته ايم 
كه اين رشد 8 درصدي جز با سرمايه گذاري ساالنه 200 
ميليارد دالر در داخل كشور محقق نخواهد شد. از اين 
200 ميليارد دالر بخشي سهم سرمايه گذاري داخلي 
و بخش خصوصي و قسمت ديگر سهم دولت است. در 
دولت هم عمدتا درآمد ما از طريق نفت است و بخشي 
هم سهم س��رمايه گذاري خارجي است. نماينده مردم 
تهران تصريح كرد: اگر بخواهيم سهم مربوط به دولت 
در خصوص س��رمايه گذاري محقق شود بايد در حوزه 
نفت سرمايه گذاري درستي داش��ته باشيم و در طول 
برنامه 200 ميليارد دالر سرمايه گذاري در بخش نفت 
انجام ش��ود. ما نيازمند اين هستيم كه چاه هاي جديد 
كش��ف كنيم، منابع جديد وصول كني��م، از چاه هاي 
قديمي صيانت كنيم و س��رمايه گذاري س��نگيني در 
ميادين مشترك و به ويژه ذخاير گازي انجام دهيم. او 
با اشاره به رتبه اول ايران از نظر ذخيره گاز در دنيا بايد 
بگويم نفت و گاز مزيت نسبي ماس��ت و ما بايد در اين 
حوزه س��رمايه گذاري داشته باشيم تا سهم دولت را در 
سرمايه گذاري ساالنه 200 ميليارد دالر محقق كنيم 
و بتوانيم سرمايه خارجي جذب كنيم. عضو كميسيون 
اقتصادي خاطرنش��ان كرد: كاري ك��ه وزارت نفت در 
اين زمينه انجام داده فوق العاده ارزش��مند اس��ت. اين 
وزارتخانه هم از ش��ركت هاي ب��زرگ و توانمند و هم از 
ظرفيت هاي داخلي اس��تفاده كرده است. همچنانكه 
مي��دان ياران به س��تاد اجراي��ي و بخش��ي از ميادين 
به خاتم االنبي��اء واگذار ش��ده و در واق��ع وزارت نفت 
قراردادهاي اوليه خود را با داخلي ها منعقد كرده است و 
در قراردادهاي بعدي به سمت استفاده از ظرفيت، منابع 

و تكنولوژي خارجي رفته كه اقدام ارزشمندي است. 

الياس حضرتي در بازديد از واحدهاي 
توليدي شهرك صنعتي شمس آباد 

شهرستان ري: 
كار توليدي در شرايط موجود 
عاقالنه نيست؛ عاشقانه است!

  بازديد از واحدهاي توليدي شهرك شمس آباد از توابع 
شهرس��تان ري به عنوان بزرگ ترين شهرك صنعتي 
خاورميانه با وس��عت ح��دود 12891 هكتار و 1292 
واحد فعال توس��ط الي��اس حضرتي، نماين��ده مردم 
تهران، ري، اسالمشهر، شميرانات و پرديس از ساعت 
10 صبح روز دوش��نبه 26 تيرماه 96 شروع و تا ساعت 
4 بعدازظهر به ط��ول انجاميد. در اين بازديد كه آقايان 
جمالپور فرماندار شهرس��تان ري ب��ه همراه مهندس 
مجيدي معاون برنامه ري��زي آن فرمانداري و مهندس 
افضلي رييس اداره س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان ري، مهندس واليتي رييس شركت شهرك 
صنعتي ش��مس آباد و تعدادي از مس��ووالن و مديران 
مالياتي و بانكي و بيمه اين شهرستان حضور داشتند، 
نماينده مردم تهران به اتفاق مسووالن مربوطه پس از 
بازديد در كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع شهرستان 

ري شركت كردند. 
در ابتداي اين كارگروه تعدادي از مديران شركت هاي 
تولي��دي و خدمات��ي ب��ه ارايه مش��كالت و معضالت 
پيش روي خود در شهرك مزبور پرداختند و مسووالن 
ذي ربط در مقام پاسخگويي نيز به ارايه سخن پرداختند 
و در يك گفت وگوي دو طرفه معضالت شهرك به بحث 

و تبادل نظر گذاشته شد. 
در ادامه اين كارگروه، الياس حضرتي با ايراد سخناني 
ضمن اعالم حمايت قاطع از صنعتگران و توليد كنندگان 
گفت:  در دو هفته اخير اين دومين باري است كه بنده با 
عالقه و ميل قلبي خود براي بازديد از پروژه ها و مسائل 

و مشكالت موجود در شهرستان ري حضور يافتم. 
 امروز كه در خدمت شما هستم و با انبوه مشكالت شما 
بزرگواران روبه رو شدم با صراحت در همين تريبون اعالم 
مي كنم كه با تمام توان در خدمت تان خواهم بود و از شما 
هم مصرانه مي خواهم اقدام به دسته بندي مشكالت و 
اولويت بندي آنها كنيد تا ان شاءاهلل هرماه يك موضوع 
را به طور اخص مورد پيگيري و رس��يدگي قرار دهيم و 
با دعوت از مس��ووالن و مديران باالدس��تي در نشست 
ماهيانه به صورت شفاف و به طور جد بتوانيم معضالت 

پيش روي شما را كمتر كنيم. 
حضرتي ادامه داد: مباحثي كه ام��روز در اين كارگروه 
مطرح شد برخي به خأل قانون مرتبط است كه بايد در 
مجلس مورد پيگيري ق��رار بگيرد و بخش ديگر آن در 
دولت؛ كه ان شاءاهلل همه ما تالش خواهيم كرد چه در 
كميس��يون هاي اقتصادي و صنعتي مجلس و چه در 

دولت اين معضالت را حل كنيم. 
نماينده م��ردم تهران در مورد نارس��ايي هاي قانوني و 
آسيب شناس��ي آن گفت: بنده بارها هم در رسانه ملي 
و هم خطاب به رياس��ت محت��رم مجلس عرض كردم 
كه كاش به جاي تصويب قوانين مختلف، فرصتي را به 
بررسي قوانين موجود اختصاص دهيم چرا كه بسياري از 
معضالت موجود با بازبيني قوانين و بعضا اصالح ابهامات 

آن برطرف و گره هاي موجود باز خواهد شد. 
عضو كميسيون اقتصادي در مجلس با اشاره به مشكالت 
صاحبان توليد اظهار داشت: در شرايط موجود كار توليد 
عاقالنه نيست و عاشقانه است چرا كه در يك محاسبه 
ساده مش��اهده مي كنيم  كه متاسفانه به نظر مي رسد 
نه تنها كسي دنبال دستگيري از توليد كننده ها نيست 
بلكه همه مي خواهن��د پاي آنها را بگيرن��د و به نوعي 

به دنبال سردرگم كردن توليد كننده ها هستند. 
حضرتي در پايان گفت: من از طريق همه آنچه به عنوان 
رس��انه هاي جمعي در اختيار دارم و همچنين ارتباط 
از طريق تلفن و فضاي مجازي در هر ش��رايطي جهت 
پيگيري مشكالت پيش روي شما تا حصول نتيجه كنار 
ش��ما خواهم بود چرا كه معتقدم رفع مشكالت توليد 
و ش��ركت هاي صنعتي عالوه بر س��هولت در چرخش 
اقتصادي كش��ور مي تواند در زمينه اش��تغال و معضل 

بيكاري كمك شاياني به جامعه كند. 

ويژه

ادامه از صفحه اول


