
نوبرانه

برداش��ت هندوانه خارج از فص��ل در ۳ ه��زار و ۵۰۰ 
هكتار از زمين هاي كش��اورزي شهرستان ميناب آغاز 
شد. محمد س��االري، مديرجهاد كشاورزي شهرستان 
ميناب پيش بيني كرد بيش از ۵۰ تن هندوانه برداشت 
ش��ود كه نس��بت به پارس��ال ۳۰ درصد كاهش دارد. 
اصالح الگوي كش��ت علت كاهش اين محصول است. 
روس��تا هاي زيارت موال، چاه اس��ماعيل، چاه شيرين، 
تيرور، گوربند، تلنگ، راونگ، زرتوجي و بخش توكهور 
و هشتبندي از مناطق مهم كاش��ت هندوانه خارج از 
فصل در استان است. هندوانه خطي و چارلستون گري 
از ارقام كشت شده در شهرستان ميناب است. هندوانه 
چارلستون گري بازار پسندي بيشتري دارد. شهرستان 
ميناب رتبه نخس��ت تولي��د هندوانه خ��ارج از فصل 
در اس��تان اس��ت. مدير جهاد كش��اورزي شهرستان 
ميناب گفت: هندوانه برداشت شده عالوه بر توزيع در 
بازار كشور، به كشور هاي حاش��يه خليج فارس صادر 
مي ش��ود. برداش��ت هندوانه تا پايان آذر ادام��ه دارد. 
هندوانه هرمزگان همه ساله در شب يلدا زينت بخش 
سفره هاي هموطنان درسراسر كشور است. هرمزگان 
در فصل هاي سرد سال جزو س��ه استان برتر كشور در 

توليد محصوالت خارج از فصل است. مهر

كاهش برداشت هندوانه
 هندوانه يلدا رسيد

ارتباطات خبرخبر بيمهويژه
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يكي از موضوع��ات م��ورد توجه خاص 
وزير اقتصاد، موضوع خصوصي س��ازي 
در مجموعه وزارت اقتصاد است، هر چند كه انتقادات 
بس��يار زيادي به روال خصوصي س��ازي انجام ش��ده 
تاكن��ون وج��ود دارد و اكث��ر كارشناس��ان و فعاالن 
اقتصادي معتقدند كه در كش��ور خصولتي س��ازي ها 
موجب شده تا اهداف اقتصادي محقق نشود. به هر روي 
اما مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي عزم 
خود را جزم كرده است تا در مجموعه تحت مديريتش 
خصوصي س��ازي و اصل 44 را به طور كامل اجرا كند؛ 
عزمي كه ظاهرا با نام سه بيمه دولتي عجين شده و قرار 

است هر سه بيمه واگذار شود. 
در بيست و چهارمين همايش بيمه و توسعه همچنين 
موضوع تاب آوري اقتصاد از س��وي وزير اقتصاد مورد 
توجه قرار گرفت. همان طور كه مش��خص است وجه 
اش��تراك اقتصاد مقاومتي به مفهوم »توانمندسازي 
اقتصاد ملي در مقابل تغييرات، مخاطرات و تهديدهاي 
داخلي و خارجي بر س��ر راه پيش��رفت و دستيابي به 
اهداف چش��م انداز كش��ور و اس��تفاده از فرصت هاي 
آنها« با متون علمي رايج در ح��وزه اقتصاد، تاب آوري 
است. زماني يك سيس��تم اجتماعي تاب آور است كه 
بتواند مخاطرات موقت يا دايم را جذب كرده و خود را 
با شرايط به س��رعت در حال تغيير انطباق دهد، بدون 

اينكه كاركرد خود را از دست بدهد. 
موضوعي كه باز هم از سوي مسعود كرباسيان وزير امور 

اقتصادي و دارايي در ذيل عنوان سياست هاي ابالغي 
اقتصاد مقاومتي از س��وي مقام معظ��م رهبري به آن 
اشاره شد و گفت: »دو نقش پررنگ و دو سياست درباره 
اقتصاد مقاومتي ابالغ شده كه يكي تاب آوري اقتصاد 
كشور و ديگري كاهش آس��يب پذيري است كه هر دو 

نقش بيمه را نشان مي دهد.«
وي همچنين با اشاره به لزوم پياده سازي اقتصاد امن 
تاكيد كرد: »بايد اقتصاد امن را در هر بخش و سازماني 
تعريف كنيم ولي سهم بيمه در اين موضوع مهم است و 
اميدوارم اين سمينار اين موارد را معين تر تعريف كند. 
اتفاقاتي كه در كش��ور ما رخ داده و مك��رر هم در حال 
رخ دادن اس��ت، اهميت بيمه را پررنگ تر مي كند. در 
حوزه معادن، ساختمان در شهرهاي بزرگ، نفت و گاز 
و پااليشگاه ها، حمل و نقل، حوادث جاده اي، راه آهن، از 
همه مهم تر بالياي طبيعي حوادث متعددي رخ داده 
كه صنعت بيمه بايد نقش پررنگ تري در آن داش��ته 

باشد.«
كرباسيان همچنين با اش��اره به الزامات برنامه ششم 
توسعه گفت: »متاسفانه سهم ما در بيمه هاي زندگي 
كم است و در برنامه ششم بايد سهم بيمه هاي زندگي 
به ۵۰ درصد برسد. در منطقه خاورميانه هرچند سهم 
بيمه هاي زندگي ما باالتر است ولي نسبت به دنيا اين 
رقم كم اس��ت و بايد به آن سمت برويم. ضريب نفوذ از 
2/2 درصد بايد به 7 درصد در پايان برنامه ششم برسد، 
خصوصي س��ازي در بيمه ها را بايد دنبال كنيم و سه 
شركت بيمه اي كه در اختيار دولت است را بايد واگذار 
كنيم. بيمه مركزي نقش رگوالتوري و سياستگذاري 
را دارد و بيمه ايران نيز در اختيار دولت است ولي ساير 

بيمه ها بايد خصوصي باشند.«
وي تاكيد كرد: »به طور جد پيگير خصوصي س��ازي و 
اصل 44 هستيم زيرا بايد اول اين موضوع را از وزارتخانه 

خودم پيگيري كنم.«
وزي��ر اقتصاد ب��ه برداش��تن موانع ب��راي مذاك��ره با 
ش��ركت هاي اتكايي خارجي بعد از برجام اشاره كرد و 
افزود: »بعد از برجام بحث ه��اي بيمه هاي اتكايي آغاز 

شده و بايد به طور جدي پيگيري شود. بيمه مي تواند 
ثبات و آرامش و اطمينان بخش��ي را به س��رمايه گذار 
بدهد. بيمه ها از منابع مازادي كه دارند، مي توانند سود 
ايجاد كنند و سرمايه مازاد را وارد بازار سرمايه كنند؛ در 
سال هاي اخير صندوق هاي بيمه به خوبي عمل كردند 
و اطمينان را به جامعه بازگرداندند. حتما صندوق هاي 
بيمه به لحاظ پوشش ريسك خود مي توانند از منابع 

مازاد خود استفاده كنند.«
 وي با تاكيد بر اينكه بيمه بايد نفوذ بيشتري در زندگي 
مردم داش��ته باش��د، افزود: »بيمه، انتقال مسووليت 
از يك بيمه گذار به شركت بيمه است كه در كنار اين 
موضوع، ايجاد اس��تاندارد بايد بكن��د؛ ايمني و حفظ 
استانداردها در صدور بيمه نامه ها بايد مورد توجه قرار 

گيرد.«
كرباسيان كه ميزبان بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت نيز 
بود با ذكر خاط��ره اي از دوران فعاليت خود در صنعت 
نفت و تدبير بيژن زنگنه گفت: »امروز با تدبيري كه در 
سال هاي گذشته زنگنه انجام داد ما ديگر صندوق بيمه 

در صنعت نفت نداريم و همه ريسك ها به صنعت بيمه 
انتقال يافته است.«

 صنعت بيمه، نفت را جدي بگيرد
شايد به همين دليل بود كه زماني كه بيژن نامدار زنگنه 
وزير نفت پشت تريبون رفت با بيان اينكه بيمه ها بايد 
مديريت واقعي ريس��ك را انجام دهند، گفت: صنعت 
بيمه بايد نفت را جدي بگيرد. صنعت نفت با سه خطر 
بزرگ روبه  رو اس��ت، يكي از اين ريسك ها، خطر مواد 
سوزاننده، ديگري كار با فشار بسيار باال و سوم سمومي 
اس��ت كه در چند ثانيه مي تواند جمعيت زيادي را به 
هالكت برساند؛ اين در حالي است كه سال گذشته از 
رييس كل بانك مركزي درخواست شد كه شركت هاي 

بيمه، بيمه را در صنعت نفت جدي بگيرند.«
وي اف��زود: »بيمه هاي دولتي نه ارزيابي ريس��ك و نه 
مميزي، ص��ورت مي دهن��د؛ اين در حالي اس��ت كه 
بيمه ها بايد كار حرف��ه اي خود را انج��ام دهند. البته 
مي توان دس��تور اداري زد كه بيمه ه��ا، برخي نكات را 

كرباسيان در همايش بيمه و توسعه:

بيمه هاي دولتي واگذار مي شوند

به جد پيگير خصوصي سازي در وزارت اقتصاد هستم 

رض��ا ش��يوا، ريي��س ش��وراي رقاب��ت ب��ا اعالم 
اينك��ه ب��ه تم��ام واردكنن��دگان اع��الم كرده ايم 
ت��ا قراردادهاي ف��روش خود را به ش��ورا ارس��ال 
كنن��د، گف��ت: متاس��فانه در قال��ب قراردادهاي 
 نامعق��ول هزينه ه��اي س��نگيني از خري��داران 

دريافت مي شود. 
ب��ازار  بي س��اماني  اينك��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وي 
خودروه��اي واردات��ي باعث ش��ده تا تع��دادي از 
اي��ن ش��رايط سوءاس��تفاده ك��رده و خودروها را 
 در قال��ب قرارداده��اي غي��ر عادالن��ه ب��ه فروش 
برس��انند، اظهارداش��ت: اگ��ر اف��راد از وضعي��ت 
اقتصاد مس��لط سوءاس��تفاده كرده و قراردادهاي 
غيرمتعارف��ي را ب��ه خري��داران تحمي��ل كنن��د 
ش��وراي رقابت براس��اس ماده 4۵ قانون اصل 44 
 به موضوع ورود پيدا ك��رده و مانع اينگونه اقدامات 

خواهد شد. 
رضا ش��يوا، رييس ش��وراي رقابت با بيان اينكه بر 
همين اساس به تمام واردكنندگان اعالم كرده ايم 
ت��ا قراردادهاي فروش خ��ود را به ش��وراي رقابت 
ارسال كنند، افزود: متاسفانه در قالب قراردادهاي 
نامعقول هزينه هاي سنگيني از خريداران دريافت 
مي ش��ود و در آخر هم كس��ي پاس��خگوي تضييع 
 حق��وق مصرف كنندگان نيس��ت ب��ه همين دليل 
ش��ورا مانع اين كار ش��ده و تالش خواه��د كرد تا 
قراردادهاي منصفان��ه اي در ف��روش خودروهاي 

وارداتي تنظيم شود. تسنيم 

 حس��ام عقبايي، رييس كميس��يون تخصصي مشاوران 
امالك كشور، در پاسخ به اين سوال كه آيا بخش مسكن 
وارد رونق شده اس��ت يا خير، گفت: از نيمه اول سال 96 
وضعيت معامالت در بخش مسكن به سمت و سويي رفت 
كه شاهد افزايش حجم معامالت ش��ديم. اما اين افزايش 
حجم معامالت در ح��دي نبود كه بت��وان از آن به عنوان 
رونق تعبير كنيم. در نيمه دوم سال 96 وضعيت معامالت 
در كشور و در تهران به سمت و س��ويي رفت كه مي توان 
گفت اكنون وارد دوران پيش رونق ش��ده ايم. وي با تمايز 
بين دو مفهوم »رونق« و »رش��د« در بخش مسكن ابراز 
داشت: بخش مسكن وارد رونق نش��ده است، اما در حال 
حاضر از ركود هم فاصله گرفته اس��ت. در شهر تهران، در 
آبان 96، تعداد 16617 قرارداد خريد و فروش داشته ايم. 
همچنين در آبان 96 در كل كشور 48۵۳7 قرارداد خريد 

و فروش را شاهد بوده ايم.  اعتمادآنالين 

مصطف��ي ميرس��ليم،  ريي��س دهمي��ن همايش 
بين الملل��ي موتوره��اي درون س��وز و نفت گفت: 
خودروه��اي داخل��ي به دلي��ل كيفيت س��اخت 
قديم��ي ت��وان پاس��خگويي ب��ه اس��تانداردهاي 
س��وخت ي��ورو 4 و ۵ را ندارند براي پاس��خگويي 
به اين مهم باي��د كيفيت توليد خ��ودرو و قطعات 
ارتقا يابد كه با دس��تگاه هاي تولي��دي فعلي كه از 
 4٠ سال پيش در كارخانجات كش��ور وجود دارد، 

امكان پذير نيست.
 وي با بيان اينكه سرمنش��ا ٨٠ درصد آاليندگي ها 
خودرو اس��ت، گفت: ايران داراي مزيت هاي خاص 
خدادادي اس��ت و بايد از اين مزيت هايي همچون 
گاز طبيعي استفاده ش��ود، زيرا گاز طبيعي كاهش 

توليد co2 را به همراه دارد. 
ميرس��ليم با اش��اره به كيفي��ت بنزين در كش��ور 
خاطرنش��ان كرد: براي كاهش مصرف س��وخت و 
آلودگي هوا نياز به آن اس��ت تا در كنار ارتقاي فني 
خودروها كيفيت س��وخت خروجي از پااليشگاه ها 
نيز افزاي��ش يابد. رعاي��ت اس��تاندارد آاليندگي و 
سوخت يورو ۵ مستلزم طراحي و توليد موتورهاي 
با كيفيت و س��وخت با كيفيت در كش��ور اس��ت. 

ايسنا 

اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي گفت: در نظر 
داريم امس��ال به بنگاه هاي خرد و متوسط با داشتن 
بيش از 6۰ درصد پيشرفت فيزيكي ۵۰ هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت بدهيم. در كنار اي��ن كنترل تورم، 
رشد اقتصادي داشتيم كه با رشد منهاي 7/7 درصد 
در س��ال 91 و منهاي ۳ درصد در س��ال 92 امروز به 
رش��د اقتصادي 12/۵ درصد در پايان 9۵ رسيده ايم. 
گرچه 61 درصد اين رشد مربوط به فروش نفت است 
اما به اين معني نيست كه ساير بخش هاي اقتصادي 
ما از س��المت برخوردار نبوده اس��ت. خوش��بختانه 
در س��ال 9۵،    ۳/۳ درصد رش��د صادرات غيرنفتي 
داش��تيم كه نش��ان مي ده��د اقتصاد ما به س��مت 
سالمت نسبي رفته است. قائم مقام رييس كل بانك 
مركزي اظهار داشت: در س��ال جاري نيز چون رشد 
اقتصادي نفت تكميل شده چندان انتظار تحقق رشد 
اقتصادي از ناحيه نفت نداريم. عمده انتظارات رش��د 
اقتصادي ما از محل رش��د صادرات غيرنفتي خواهد 
بود. به گفت��ه اين مقام مس��وول در بان��ك مركزي، 
پيش بيني هاي اين بان��ك و موسس��ات بين المللي 
 تحقق رش��د 4 تا ۵ درصدي اقتصادي كشور در سال 

جاري است. بانك مركزي 

تفاهمنامه اس��تقرار ش��هر هوشمند ميان ش��هرداري 
منطقه دو تهران و گروه فناوران هوش��مند بهسازان فردا 
با هدف بهره مندي از فناوري هاي نوين در جهت توسعه 
رفاه ش��هروندان و ارتقاي كيفيت ارايه خدمات در سطح 
منطقه دو ش��هرداري تهران، به امضا رسيد. علي حكيم 
جوادي، مديرعامل گروه فناوران هوش��مند بهسازان در 
مراس��م امضاي اين تفاهمنامه گفت: در شهر هوشمند، 
تمام سازمان ها، مردم و ديگر مولفه هاي شهري به صورت 
يكپارچه و منظم در ارتباطن��د و اميدواريم با امضاي اين 
تفاهمنامه و پتانسيل هاي بااليي كه در اين منطقه وجود 
دارد بتوانيم بهترين خدمات را در راس��تاي رس��يدن به 
اهداف پروژه ارايه كنيم.  وي افزود: هلدينگ بهسازان فردا 
با سابقه بيش از يك دهه تجربه و دانش متمركز بر حوزه 
فناوري اطالعات و هوشمندسازي الكترونيك شهرها و 
سازمان ها و با سرمايه انساني چهار هزار نيروي متخصص 
در قالب هفت شركت زيرمجموعه كه زنجيره ارزش را از 
زيرساخت تا نرم افزار پوشش مي دهند، در حال راهبري 

پروژه هاي متنوع در سطح كشور است. 

برندگان جايزه مصطفي )ص( ضمن س��خنراني در 
دانشگاه صنعتي ش��ريف، از آزمايشگاه G5 همراه 
اول بازدي��د كردن��د. جلس��ه س��خنراني برندگان 
جايزه مصطفي )ص(، امروز دوشنبه ١٣ آذرماه در 
دانشگاه صنعتي ش��ريف برگزار شد و برندگان اين 
جايزه »پروفسور س��امي ارول گلنبه« و »پروفسور 
محمدامين ش��كراللهي«، در خصوص فعاليت ها و 
دستاوردهاي خود س��خنراني كردند. اين نشست 
ب��ا حض��ور دكت��ر حميدرض��ا نيكوفر قائ��م مقام 
مديرعام��ل همراه اول، دكت��ر محمدرضا موحدي 
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه شريف و جمعي 

از اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه، برگزار شد. 
قائم مق��ام مديرعامل هم��راه اول در اين مراس��م 
با بي��ان اينكه همراه اول در راس��تاي مس��ووليت 
اجتماعي و حماي��ت از فناوري نوي��ن، حامي اين 
جايزه شده اس��ت، گفت: باعث افتخار است كه دو 
 ICT برنده امس��ال جايزه مصطفي )ص(، در حوزه
فعاليت مي كنند. نيكوفر ادام��ه داد: رويكرد همراه 
اول، حركت س��ريع به سمت توس��عه فناوري هاي 
نوين اس��ت و به عن��وان ي��ك راهبرد، ب��ه دنبال 
توس��عه همكاري هاي علمي و پژوهش��ي خود در 
حوزه ICT  هس��تيم و اميدواريم با حمايت همراه 
اول و دانش��گاه هاي ط��راز اول كش��ور، بتوانيم به 
موازات همكاري مان با دانش��گاه صنعتي ش��ريف، 
فعاليت هاي علمي در حوزه G5 و مجازي سازي را 
تقويت كنيم. در اين راه نيازمند ارتباط و همكاري 
با مراكز پژوهش��ي بين المللي و دانش��مندان آنها 

هستيم. 

بانك  پاس��ارگاد، در راس��تاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماع��ي خ��ود و در ادام��ه ط��رح اه��داي كتب 
نفي��س ب��ه دانش��گاه ها، مراك��ز علم��ي، نهادها، 
اس��تادان و فرهيخت��گان، يك جلد كت��اب نفيس 
قرآن طباخ ه��روي را به عن��وان اثري ارزش��مند و 
ماندگار، به اس��تاندار بوش��هر اهدا ك��رد. اين قرآن 
نفيس ب��ه خط عب��داهلل طباخ هروي، از ش��اگردان 
جعف��ر تبري��زي )بايس��نقري(، از قرآن هاي نفيس 
و كم نظير گنجينه آس��تان قدس رضوي اس��ت كه 
در س��ال 1۰4۰ هجري قمري وق��ف حرم حضرت 
امام  رضا )ع( شده اس��ت. اين كتاب در سال 1۳94 
ب��ا حمايت بانك پاس��ارگاد چ��اپ و رونمايي ش��د.  
عبدالكريم گراوند، استاندار بوشهر در مراسم اهداي 
اين كتاب، ضمن تقدير از بانك پاس��ارگاد به عنوان 
بانك حام��ي فرهنگ و هنر، ايفاي مس��ووليت هاي 
اجتماعي از س��وي اين بانك را ارزش��مند خواند و 
خواس��تار ت��داوم اين گونه حمايت ها ش��د.  گفتني 
اس��ت »مصحف ش��ريف خراس��ان«، در قرن نهم 
هج��ري قمري، توس��ط »عب��داهلل طب��اخ هروي« 
كتابت ش��ده  و در آس��تان قدس رض��وي نگهداري 
مي ش��ود. اين مصح��ف ش��ريف، در قط��ع رحلي 
س��لطاني، 47*۳۳ س��انتيمتر مربع، به جهت نوع 
تذهيب، خوشنويس��ي و كتابت بي نظي��ر و از بدايع 
روزگار اس��ت؛ در اين كت��اب چند نوع هن��ر با هم 
آميخته  ش��ده كه زيبايي و ماندگاري آن را چندين 
برابر كرده اس��ت. از اي��ن هنرمند ب��زرگ قرن نهم 
هجري به جز كتابت قرآن كري��م، آثار چنداني باقي 
نمانده اس��ت. اهداي اي��ن اثر ارزش��مند، به منظور 
بهره من��دي خطاط��ان، هنرمندان و دانش��جويان، 
ب��ه برخ��ي از نهاده��ا و مراك��ز فرهنگ��ي به ويژه 
دانشكده هاي علوم و ادبيات انساني دانشگاه ها ادامه 

خواهد داشت. 

گروه اقتصادي| جوان ترين وزير كابينه دولت دوازدهم 
ديروز باالخره رسما در جمع خبرنگاران قرار گرفت تا در 
آستانه اجراي فاز دوم طرح رجيستري موبايل پاسخگوي 
چندو چون اج��راي اين طرح و س��اير تصميم��ات اين 
وزارتخانه باشد.  محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات درباره طرح غيرهمسان س��ازي نظام 
پااليش متناسب با اس��تفاده افراد گفت: تا حدي و براي 
اجراي اين نظ��ام  آمادگي داريم. دادس��تاني ش��روطي 
داشت كه به آنها پاس��خ داده ايم و در صورت صدور مجوز 
آمادگ��ي اجرايي اي��ن نظ��ام را داريم. بخش��ي از پروژه 
معمول فيلترينگ ك��ه به صورت يك پ��روژه مجزا براي 
اعم��ال محدودي��ت روي يكي از ش��بكه هاي اجتماعي 
پياده سازي شد متاسفانه به دليل آنكه بخشي از ترافيك 
اين ش��بكه اجتماع��ي روي الگوريتم رمز رف��ت، اعمال 
سياست فيلترينگ هوشمند ممكن نشد. به همين دليل 
تاثيرگذاري اين پروژه روي اين شبكه اجتماعي كم شده 
است اما به صورت كلي فرآيند پااليش هوشمند در حال 
پيگيري اس��ت و فاز دوم آن اتمام يافته و در فاز سوم نيز 
تجهيزات آن تامين ش��ده اس��ت كه اميدواريم تا سه ماه 
ديگر اين پروژه براي فضاي عادي وب آماده پياده س��ازي 
ش��ود. وي به همين س��بب در خصوص يكي از آخرين 
تصميمات وزارتخانه تحت مديريتش درباره ممنوعيت 
خروج از سقف سرعت تعيين ش��ده در تعرفه هاي جديد 
اينترنت گفت: »سرعت هر س��رويس بايد رعايت شود. 
مدل اقتصادي اين مصوبه فروش س��رعت است و منطق 
اقتصادي ارايه س��رعت بيش��تر مجاني توجيه اقتصادي 
ندارد.« وي در پاسخ به س��والي درباره مبهم بودن روش 
محاس��به س��قف مصرف منصفانه در تعرفه هاي جديد 
اينترنت ثاب��ت نامحدود كه ب��ه گفته وزير ب��راي مثال 
سقف 2۰ گيگ به معناي 1۰ گيگ اينترنت بين الملل و 
به گفته معاون وزير سقف 2۰ گيگ به معناي 2۰ گيگ 
اينترنت بين الملل اس��ت، گفت: »محتواي توضيح من 
و معاونم يكس��ان و هر دو صحيح بود و تنها مثال توضيح 
معاونم اشتباه بود بنابراين سخن آخر اين است كه براي 
مثال در سقف مصرف منصفانه 2۰ گيگ، كاربر مي تواند 
حداكثر از 2۰ گيگ ترافي��ك داخلي و 1۰ گيگ ترافيك 
خارجي اس��تفاده كند. طبق مصوبه 266 كميس��يون 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات س��رعت هر س��رويس بايد 
رعايت ش��ود. مدل اقتصادي اين مصوبه فروش سرعت 
 است و منطق اقتصادي ارايه سرعت بيشتر مجاني توجيه 
اقتصادي ندارد.« وي در پاسخ به اين سوال كه بنابراين آيا 
ارايه سرعت بيشتر از سقف سرويس ممنوع است يا خير، 
گفت: » اگر ش��ركتي مي خواهد از جيب خود به رايگان 
سرويس بدهد منع نمي كنيم مگر اينكه شركت ديگري 

شكايت كند.«
 ارسال پيامك  ارزش افزوده نيست

آذري جهرم��ي همچني��ن ب��ا اش��اره به س��اماندهي 
پيامك هاي تبليغاتي مزاحم از طريق راه اندازي س��امانه 
پيامكي گفت: پس از راه اندازي اين سامانه متوجه شديم 
بزرگ ترين مزاحم مشتركان، اپراتورها هستند و ارسال 
پيامك هاي ارزش افزوده كس��ب و كارها از سرش��ماره 
اپراتورها منطقي نيست و اگر كسي مي خواهد تبليغ كند 
بايد از مشترك اجازه بگيرد.  وزير ارتباطات درباره تغيير 
روال سايت هاي مشمول ترافيك خارجي گفت: تعيين 
۵۰۰ س��ايت داخلي داراي تخفيف ۵۰ درصدي اگرچه 
روال مطلوبي نبود اما شروع طرح بود زيرا اپراتورها با اين 
مدل موافق نبودند و براي اج��راي آن بهانه مي آوردند. 2 
روش براي پيش��برد اين طرح وجود دارد كه نظر وزارت 
ارتباطات ايجاد پورتالي براي ثب��ت دارندگان محتواي 

داخلي است كه اجراي آن در دس��تور كار قرار دارد.  وي 
در پاس��خ به س��وال ديگري كه آيا تفكي��ك اينترنت به 
ترافيك داخلي و خارجي در مصوب��ه جديد تعرفه هاي 
جديد اينترنت با دسترسي يكسان به اطالعات تعارض 
دارد، گفت: اين موضوع نقض بي طرفي در دسترسي به 
اطالعات نيس��ت و حتي اپراتورهاي خارج��ي نيز براي 
دسترس��ي به اطالعات داخلي پيش��نهاد وي��ژه در نظر 

مي گيرند. 
چرخ ايجاد شبكه ملي به گردش درآمد

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به برنامه افزايش 
نس��ل ۳ و 4 موبايل در كشور گفت: پيش بيني مي كنيم 
پوشش نسل 4 در كشور سريع تر از نسل هاي قبل باشد 
و از اپراتورها خواسته ايم براي پوش��ش سريع تر دقت را 
فداي س��رعت نكنند. وي درباره راه اندازي ۳ فاز ش��بكه 
ملي اطالعات در دول��ت قبل گفت: برخ��ي مي گويند 
راه اندازي اين فازها اصالح وض��ع موجود بوده كه هرچه 
تلقي ش��ود ايرادي نمي گيريم و معتقديم ب��ا اين ۳ فاز 
چرخ ايجاد شبكه ملي اطالعات را به گردش در آورديم. 
در ۳ ماه گذشته با همكاري وزارت ارتباطات و مركز ملي 
فضاي مجازي سندي براي نظارت بر اجراي شبكه ملي 
اطالعات و تطبيق رعايت الزامات اين ش��بكه ابالغ شده 
كه مسووليت اين نظارت به عهده يك نهاد بي طرف قرار 
داده خواهد ش��د.  ش��بكه ملي اطالعات مانند تيري در 
تاريكي است كه سياسيون آن را پروژه  بي انتها مي بينند 
كه هر وقت خواس��تند بتوانند به آن گير بدهند و برخي 
علما آن را شبكه مي بينند كه در آن گناهي اتفاق نخواهد 
افتاد.  وي در پاسخ به انتقادات ديگري از توسعه اينترنت 
در روستاها گفت: برخي مي گويند اولويت نياز روستاها 
اينترنت نيس��ت و اينترنت را براي سرگرمي به روستاها 
برده ايد در حالي كه توسعه اينترنت در روستاها با هدف 
سرگرمي انجام نشده و هدف بهينه شدن زيرساخت ها 
براي ارايه سرويس بوده است. جهرمي از اهداي پروانه به 
2 اپراتور خصوصي خبرداد و گفت: پيش بيني مي شود با 
ورود اين 2 اپراتور خصوصي بازار پس��تي 2 برابر  شود. در 
اين مسير هيچگاه ترانزيتي نداشته ايم. مجموع بازار ايران 
يك ترابيت است كه در برنامه شش��م بايد به ۳۰ ترابيت 

برسد يعني بايد ۳۰ برابر رشد كنيم.  
 فيلترينگ هوشمند با HTTPS عمال ممكن نيست 

فيلترين��گ  پ��روژه  نب��ودن  موف��ق  درب��اره  وي 
هوش��مند گفت: ب��ا پيش��رفت برنامه ها اكن��ون اغلب 
برنامه ه��ا از پروت��كل HTTPS اس��تفاده مي كنن��د 
 ك��ه عم��ال ام��كان فيلترين��گ هوش��مند روي آنه��ا

 وجود ندارد.  وي در پاسخ به س��وال ديگري درباره وعده 
پيگيري رفع محدوديت تماس صوتي تلگ��رام گفت: 2 
مرحله با دادس��تاني مذاكره كرديم اما همچنان دستگاه 
قضا بر ادامه مس��دود بودن اين س��رويس تاكي��د دارد و 
اعتقادي به باز كردن اين س��رويس ندارد.  وزير ارتباطات 
تاكيد كرد: طرح رجيستري گوشي موبايل به جز شماره 
7777 هيچ شماره ديگري ندارد و با وجود خالقيت زياد 
برخي ش��هروندان در كالهبرداري ب��راي اين طرح هيچ 
قرعه كشي، راه ميانبر و راه جعل ديده نشده است و هرنوع 
تماس با اين مضامين با كاربران كالهبرداري است. وزير 
ارتباطات درباره تعيين تكليف قانون حمايت از مالكيت 
معنوي در مجلس، گفت: برخ��ي معتقدند كه اين قانون 
براي حمايت از كس��ب و كارهاي نوپا )مالكيت صنعتي( 
كامل نيس��ت و ش��ايد اين اليحه را براي مالكيت فكري 
مولفان ادام��ه بدهيم و براي مالكيت صنعتي پيش��نهاد 
ديگري ارايه كنيم يا اليحه را برگردانيم و پيشنهاد را از اول 

و جديد بنويسيم. 

وزير ارتباطات اعالم كرد

فيلترينگ طبقه بندي شده آماده اجراست 
تمام قراردادهاي فروش 

واردكنندگان را بررسي مي كنيم
 سال 97 سال رونق بازار مسكن 

اجراي شهر هوشمند در منطقه دو 

داخلي ها استاندارد سوخت 
ندارند 

 رشد اقتصادي حداكثر ۵ درصد 

بازديد برندگان جايزه 
 G5 مصطفي )ص( از آزمايشگاه

همراه اول

 اهداي كتاب نفيس قرآن طباخ  
 به  استانداري بوشهر

 توسط بانك  پاسارگاد

رعايت كنند؛ ولي به خصوصي ها نمي توان دستور داد. 
بيمه ها بايد كار خود را به صورت حرفه اي انجام دهند، 
نبايد اجازه داد كه حوادثي رخ دهد ولي اگر رخ داد بايد 
با تيم كامل آن را مهار كنيم؛ درست است كه مديري 
تخلف كرده ولي شماها بايد خسارت را بدهيد. بيمه ها 
مي توانند كاهش دهنده خسارت در حوزه نفت باشند. 
فكر نكنيم بيمه خوب بيمه اي است كه در مراحل اوليه 
بيمه با اغماض برخورد مي كند. »زنگنه معتقد است كه 
بيمه ها و بيمه هاي اتكايي نقش پررنگي در صنعت نفت 
مي تواند داشته باشد. بيمه را در صنعت نفت سخت و 
جدي بگيريد. خيلي وقت ها به علت گران��ي و ارزاني 
تجهيزات غيراستاندارد نصب مي شود ولي شما ها در 
صنعت بيمه نبايد بگذاريد اين موارد رخ دهد و بايد اين 

موارد را در ابتداي قرارداد بيمه لحاظ كنيد.«

رشد ضريب نفوذ بيمه در 24 سال 
عبدالناصر همتي، رييس كل بيمه مركزي همزماني 
كه پش��ت تريبون رفت گف��ت: »برآورد ما اين اس��ت 
كه در زلزله كرمانش��اه 1۳۰ ميليارد تومان خس��ارت 
صنعت بيمه است كه تاكنون 2۵ ميليارد تومان از اين 
خسارت ها پرداخت شده است. در طول 2 دهه گذشته 
ضريب نفوذ بيمه رش��د خوبي داش��ته و در 24 سال 
گذشته از ۰/۳4 درصد به 2/2 درصد رسيده است كه 
نشان مي دهد صنعت بيمه ظرفيت رشد بااليي دارد. 
در هشت ماهه اول كشور رشد خوبي را تجربه كرديم 
و رشد خس��ارت نيز متعادل با رش��د حق بيمه بوده و 
اين نويد را به ما مي دهد كه مديران صنعت بيمه روند 

اميرعباس آذرم وند

مناقصه عمومی 
فراخوان ارزيابی پيمانکار
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1- مبلغ برآورد اوليه  بر اساس فهارس پايه سال 1396- حدود 100/000/000/000 ) يکصد ميليارد( ريال 

2- محل اجرای پروژه: استان کرمانشاه- شهرستان گيالنغرب- محل سد و شبکه زاگرس
3- مدت اجرای عمليات: 5 ماه

4- مهلت خريد اسناد: هفت روز از تاريخ چاپ آگهی
5- محل خريد اس�ناد مناقصه: کرمانشاه- ميدان س�پاه پاس�داران) نفت(- بلوار زن- ضلع غربی پااليشگاه با 
ارائه فيش واريزی مبلغ 1/000/000 ريال به حساب س�يبا 2175083701000 نزد بانک ملی مرکزی کرمانشاه به نام 

حساب تمرکز وجوه درآمد های آب منطقه ای کرمانشاه
6- محل تحويل اسناد: دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

7- مهلت تحويل اسناد: دوازده روز از تاريخ چاپ آگهی

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

  شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نوبت دوم حفاظت از منابع آب زیر زمینی به منزله حفظ حیات است

آگهي فراخوان پيمانكار
موضوع : تجديد مناقصه شماره 96-26

شركت گاز استان لرستان ) مناقصه گزار ( در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات انجام امور خدمات پشتيباني ناحيه يك و دو گازرساني شهرستان خرم آباد 
را از طريق مناقصه عمومي ) يک مرحله اي ( به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند  
 http://iets.mporg.ir دعوت مي گردد به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 96/09/18لغايت 96/09/28 به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس
مراجعه نموده و پس از دريافت اسناد مناقصه پيشنهادات تكميل شده خود را پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا ساعت 10:00 صبح مورخ 96/10/05 به دفتر رئيس امور 

قراردادهاي اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.
ضمنًا زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 09:00 صبح مورخ 96/10/11  مي باشد.

1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : انجام خدمات عمومي شامل نظافت،نگهداشت،خدمات اداري،امداد،تعميرات ، نصب تجهيزات ، وصول مطالبات ، كنتور خواني 
وگازباني  در ناحيه يك و دو گازرساني شهرستان خرم آباد

2- مدت پيمان : 12ماه
3- مبلغ برآورد هزينه كار :000‚000‚000‚56  ريال براساس فهارس بهاء صنعت نفت و سازمان مديريت وقانون كار سال 1396

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل 000‚000‚800‚2ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير
الف- ضمانت نامه بانكي 

ب- واريزي وجه نقد به حساب 2174534802005 بانك ملي شعبه بلوار كيو خرم آباد 
 5- محل  تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز  استان لرستان- دبير خانه )محل تحويل اسناد ( و سالن كنفرانس 

)محل بازگشايي ( ، تلفكس : 066-33200683 
6- پايه و رشته مورد نياز : تاييديه اداره كارو امور اجتماعي و گواهينامه  ايمني اداره كار

7- محل تامين اعتبار : منابع داخلي
8- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

9- شرايط شركت كننده در فراخوان :
    داشتن شخصيت حقوقي

     تجربه كافي مرتبط
     توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه

     توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز
     داشتن امكانات وماشين آالت نيروي انساني مورد نياز پروژه

     رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري
     داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهاي مالي حسابرسي شده

     بازگشايي پاكات مالي )ج( منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني بازرگاني طبق اسناد ارزيابي   
10- آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

نوبت  دوم 

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان لرستان

)سهامی خاص (

خرم آ با د : ميدان 22 بهمن )كيو( – بلوار مديريت   تلفن : 8  - 815 7 0 32      فكس  : 4 8 6 0 0 32
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سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان در نظر دارد اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی 
و معدنی را از طريق مزايده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی الزم واگذار نمايد.

متقاضيان واجد شرايط می توانند جهت  کسب اطالعات، دريافت اسناد و ليس�ت موضوع مزايده از روز شنبه مورخ 
96/09/18 به م�دت 10 روز کاری به آدرس: هرمزگان- بندرعباس- انتهای خيابان طلوع- س�ازمان صنعت، معدن و 
تجارت هرمزگان – معاونت امور معادن و صنايع معدنی و يا س�ايت سازمان به نش�انی: hor.mimt.gov.ir مراجعه، 
اس�ناد و مدارک مورد نياز را تهيه و پس از تکميل، حداکثر تا پايان وقت اداری روز چهارش�نبه م�ورخ 96/10/13 به 
دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد دريافت نمايند. سپرده ش�رکت در مزايده برابر مبالغ اعالمی در اسناد مزايده و به 
صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و يا واريز نقدی به حساب شماره 2176195416008 بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان می باش�د. ضمنًا زمان بازگش�ايی پيش�نهادات س�اعت 10 صبح روز شنبه مورخ 

96/10/16 در محل سالن جلسات رياست اين سازمان می باشد.
ضمنًا محدوده های مزايده ای اين استان بر روی سامانه کاداستر معادن به نشانی cadastre.mimt.gov.ir مشخص 
شده اند و متقاضيان می توانند طبق آگهی مزايده مندرج در سايت سازمان، محدوده های مورد نظر را بر روی سامانه 

کاداستر مشاهده نمايند.

آگهی مزايده عمومی معادن و محدوده های 
اکتشافی استان هرمزگان

شماره شناسه آگهي : 113214

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد کاالهای  مش�روحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو  مرحله ای از شرکت های دارای 

تائيديه شرکت توانير خريداری نمايد . لذا متقاضيان شركت در مناقصه  مي توانند از تاريخ 96/9/18 لغايت  96/9/28در ساعات اداري در قبال 
ارائه فيش بانكي به مبلغ  250000 ريال واريز شده به حساب سپهر شماره   2195095906004 بانك صادرات شعبه ماركار يزد بنام تمركز درآمدهاي 
شركت توزيع نيروي برق استان يزد جهت دريافت مدارك مناقصه به  امور تداركات اين شركت واقع در يزد – بلوار شهيد منتظر قائم يا به سايت 
ش�رکت توانير به آدرس  WWW. Tender.tavanir.org.ir  يا سايت ش�رکت توزيع برق اس�تان يزد به آدرس www.yed.co.ir  مراجعه و 
پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف زمان و مهلت مقرر در جدول زير  به دبير خانه اين شرکت تحويل نمايند .ضمنًا به 

پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء مدت ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .  

1- تضمين شرکت در مناقصه برای کل اقالم مناقصه معادل 832.000.000  ريال )هشتصدو سی ودو  ميليون ريال (  می باشد.
2- هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و انبار  تماس حاصل نمايند .          

آگهي مناقصه هاي عمومي 
)دو مرحله اي(

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق استان يزد

تضمين شرکت در مناقصه تعدادشرح کاالشماره مناقصهرديف
زمان  بازگشائي پاکاتزمان تحويل پاكاتنوع تضمين)ريال(

1

96/137/603

کنتور سه فاز ديجيتال چند تعرفه 
3000350.000.000اتصال مستقيم با قاب 

1- ضمانتنامه بانکی 
2-چک بانکی
3-مطالبات

4-اوراق مشارکت 
بی نام

ساعت 
ساعت10:0096/10/9

10:3096/10/9
کنتور دجيتالی سه فاز چند تعرفه 2

2000250.000.000اتصال مستقيم بدون قاب 

2000110.000.000کنتور تکفاز ديجيتالی 3

کنتور الکترونيکی تکفاز با قاب و 4
18000571.000.000خازن بدون کليد 

نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق 
استان يزد

مديريت ريسك را جدي گرفته اند.«
وي به تصويب آيين نامه حاكميت شركتي در شوراي 
عالي بيمه اشاره كرد و اظهار داش��ت: »اين آيين نامه 
موجب مي ش��ود ش��ركت هاي بيمه سيس��تم هاي 
اثربخش براي مديريت ريس��ك و كنترل هاي داخلي 
را جدي بگيرنديكي از مهم ترين اقدامات ما تخصصي 
كردن ش��ركت هاي بيمه و حركت به سمت تفكيك 
بيمه هاي عمر از غيرعمر است كه به طور جدي پيگير 
اين موضوع هس��تيم و مق��ررات و تس��هيالت الزم را 
براي تاسيس شركت هاي تخصصي بيمه عمر در نظر 
گرفته ايم.«وي ادام��ه داد: يك مديريت تخصصي نيز 
براي نظارت بر بيمه هاي عمر در بيمه مركزي تشكيل 
خواهد ش��د و نظارت بر بيمه هاي عمر و نحوه خرج و 
ذخيره گيري از منابع بيمه عمر را تحت كنترل بيشتر 
در خواهيم آورد. همتي با تاكيد بر اينكه شركت هاي 
بيمه بايد به حداقل سرمايه تعيين شده در دولت دست 
يابند، اظهار داشت: شركت ها براي افزايش سرمايه خود 
يا بايد سرمايه را باال ببرند يا پوشش اتكايي بگيرند. ما 
توسعه مداوم سيستم س��نهاب و اجراي كد يكتا را در 
دستور كار داريم و مي خواهيم براي ساير رشته ها نيز 
به تدريج اين موضوع را اجرايي كنيم كه بس��يار براي 
جلوگيري از تخلفات مهم است. وي به تصويب رساندن 
آيين نامه هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث را بسيار 
مهم و س��خت توصيف كرد و اظهار داش��ت: ماده 18 
مهم ترين ماده اي بود كه به تصويب رس��يد و براساس 
آن نرخ بيمه با محوريت راننده و شايستگي راننده در 

رانندگي ارزيابي خواهد شد. 

تعرفه را كم كنيد تا خودرو ايمن بسازند 
داوود كشاورزيان، معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد 
از كيفيت پايي��ن خودروهاي س��اخت داخل گفت: 
»ان ش��اءاهلل وزير اقتصاد ياري كند كه تعرفه واردات 
خودرو كاهش يابد تا م��ردم  ما بتوانن��د خودروهاي 
ايمن سوار شوند و خسارت شركت هاي بيمه كاهش 
يابد. يك ميلي��ارد خودرو در جهان پالك ش��ده و دو 
درصد اين آمار در ايران اس��ت در حالي كه يك درصد 
جمعيت دنيا هس��تيم. ح��دود 1/2۵ درصد از تلفات 
جاده اي را داريم، اينكه اين آمار به كمتر برسد با توجه 
به آمار و ارقام س��خت است، يا ش��دني نيست.« وي 
افزود: »سال گذشته يك و نيم ميليون خودرو جديد 
پالك شده پس حدود 11 درصد رش��د تردد داريم و 
به س��ختي مي توانيم تلفات جاده اي را كاهش دهيم. 
خودروي ايمن ت��ر، راه ايمن، كاربران ايم��ن و امداد و 
نجات مناسب از اركان مسائل ايمني است. نكته اي كه 
مي خواهم به شما عرض كنم مديريت ريسك است. 
خوشبختانه در قانون بيمه شخص ثالث در ماده 18 به 
مواردي اشاره شده كه وضعيت خودرو كاربري خودرو 
و سال س��اخت خودرو بايد در محاس��به هزينه بيمه 

لحاظ شود.«
رييس س��ازمان راهداري و حمل و نقل ادامه داد: »ما 
با رانندگي هاي تهاجمي مواجه هستيم كه در نتيجه 
آن افزايش تصادفات رخ مي دهد. بايد با توجه به ريسك 
خودرو بيمه نامه صادر شود. در حال حاضر خودروهايي 
كه در كشور توليد مي شوند، كمترين ايمني را در بين 
خودروهاي جه��ان دارند. نمي داني��م بايد چه فكري 
به حال خودروي غير ايمن كنيم، ان ش��اءاهلل كه آقاي 
كرباس��يان، وزير اقتصاد كمك كند كه عوارض ورود 
خودرو به كش��ور كاهش يابد تا خودروهاي ايمن وارد 
كشور شود و مردم از خودروهاي ايمن استفاده كنند تا 

صنعت بيمه هم كمتر خسارت ببيند.« 
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بيشترين سهم داران بيمه  در  دنيا

مهدي كرمي پور مقدم، دبيركل س��ابق اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق معتقد اس��ت كه با س��رنگوني 
داعش حتي مي توان گفت رقابت م��ا در بازار صادرات 
به عراق سخت تر خواهد شد و اين احتمال وجود دارد 
كه از كش��ورهايي چون تركيه، عربستان يا امارات هم 
عقب  بمانيم، چرا كه در س��ايه امنيت ايجاد شده براي 
اين كشورها ش��رايط مناس��بي جهت حضور در بازار 
عراق فراهم مي ش��ود. وي افزود: اگر از وادي تعارفات 
مرسوم بگذريم بايد گفت آنچه از آن به  عنوان مشكل 
اساسي ما در عراق ياد مي ش��ود به هيچ  عنوان مربوط 
به بازار اين كشور نيست، چراكه به  هرحال كم و بيش 
تجار ايراني در بازار عراق حضور داش��ته و از آن س��هم 
مي برند. كرمي پور مقدم ادامه داد: حال ممكن است در 
دوره هايي اين بازار به مانند همه بازارهاي دنيا با افت و 
خيزهايي مواجه باشد، اما به  هر حال مردم در اين بازار 
حضور داش��ته و خريد خود را انجام مي دهند. در واقع 
مشكل اصلي به نوعي از ما است؛ چراكه ما صادركننده 
نيستيم و به نوعي به سندرومي دچار شده ايم كه شايد 

بتوان آن را سندروم اقتصاد نفتي نام نهاد. مهر 

 س��يدكمال س��يدعلي، مديرعامل صندوق ضمانت 
صادرات ايران با بيان اينكه صدور ضمانتنامه نوسانات 
نرخ ارز از پايان س��ال عملياتي مي شود، گفت: برنامه 
داريم ضمانتنامه اي براي پوش��ش محتواي داخلي 
فاينانس ص��ادر كنيم. در يك س��ال و نيم گذش��ته 
كاهش هفتاد درص��دي حق بيم��ه صادركنندگان 
را در دس��تور كار ق��رار داده ايم؛ اين در حالي اس��ت 
كه هر فردي ك��ه از خدمات صندوق اس��تفاده كند، 
خدمات مناس��بي دريافت خواهد ك��رد. وي با بيان 
اينكه سقف اعتباري بانك و كش��ور و نيز نرخ كارمزد 
از جمله مواردي است كه در دنيا مدنظر قرار مي گيرد، 
افزود: فرهنگ بيمه اي ايران ضعيف است و از شانزده 
صادركنن��ده نمون��ه هفت ش��ركت عض��و صندوق 
هستند. بازارهاي هدف ايران ريسك بااليي دارد اين 
در حالي اس��ت كه صندوق ضمانت ص��ادرات ايران، 
يكي از پش��تيبان هاي اصلي صادرات كشور است و 

همه فكر مي كنند، صندوق قرض الحسنه است. مهر

براندازي داعش صادرات به عراق 
را متاثر مي كند 

صدور ضمانتنامه نوسانات نرخ ارز 
از پايان سال 

دانيال شايگان / اعتماد


