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مدیرعامــل شــرکت 
مخابرات گفت: مدل جدید 
فــروش اینترنت نامحدود 
کامال نامحدود نیست بلکه 
طبق مصرف منصفانه خواهد 

بود.
به گزارش فارس، رســول 
ســرائیان در حاشــیه افتتاح 
مخابرات  شــرکت  پروژه های 

مدیرعامل شرکت مخابرات:

مدلجدیدفروشاینترنتنامحدود
کامالنامحدودنیست

قیمت بازارنوع سکه
1/209/000سکه تمام طرح جدید
1/175/000سکه تمام طرح قدیم

626/000نیم سکه
365/000ربع سکه

249/000سکه گرمی
نوع ارز

3/780دالر
4/378یورو
4/909پوند

1/087لیر ترکیه
1/032درهم امارات

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با تاکید بر اینکه مصرف بنزین 
بســیار غیر عادی شده است گفت: مصرف 
بنزین درکشور به بیش از ۸۳ میلیون لیتر 

رسیده است.
شاهرخ خسروانی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه درمورد میزان ذخیره بنزین در کشــور 
نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد، افزود: متوســط 
میزان مصرف بنزین در کشــور بعد از ماه مبارک 
رمضان به بیش از 83 میلیون لیتر رسیده و کاهش 
هــم پیدا نمی کند که یک امر غیرعادی اســت. 
پیش بینی افزایش مصرف در حد پنج درصد بود 
که در حال حاضر به باالی 9 درصد رسیده است.

وی درمورد دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین 
در کشور توضیح داد: یکی از دالیل افزایش میزان 
و مصرف بنزین در کشــور، تولید بیش از اندازه 

خودرو اســت و اینکه مردم 
می تواننــد به راحتی صاحب 

ماشین شوند.
پاالیش  شــرکت  معاون 
و پخــش فرآورده های نفتی 
ایران با تاکید بر اینکه مصرف 
شده  غیرعادی  بسیار  بنزین 
است، تصریح کرد: در کشور 
37 منطقه پخش وجود دارد 
که ذخایــر بنزیــن در این 
تمرکز  اســاس  بر  منطقه ها 

مصرف مدیریت می شوند. برای مثال میزان ذخایر 
در اســتان های تهران، خراسان شمالی نسبت به 
ســایر استان ها بیشتر اســت، زیرا تمرکز تردد و 
مسافرت در این دو استان یا استان های مازندران 

و گیالن بیشتر است.

 به همین دلیل تمرکز ذخیره ســازی در این 
استان ها بیشتر و بیش از 60 درصد ذخیره سازی 

بنزین در این چهار استان است.
خســروانی تاکید کرد: با وجود اینکه در پیک 
مصرف بنزین به سر می بریم ذخایر بنزین در کشور 

قابل قبول است.

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

افزایش مصرف بنزین بسیار غیرعادی شده است!

رئیس موسســه تحقیقات گیاه پزشکی 
کشــور گفت: واردات زیاد و کنترل نشده 
محصوالت کشاورزی، مقابله با بیوتروریسم 
را ســخت کرده است چرا که همیشه خطر 

بیوتروریسم وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس ابراهیم ابراهیمی 
در مورد پدیده بیوتروریسم که چندین سال است 
کشور با آن مواجه است و اینکه چقدر ممکن است 
آفات در قالب بیوتروریسم وارد کشور شده باشد، 
گفت: یکی از اثراتی که موضوعات تنوع زیســتی 
دارنــد این اســت که ما روی آفاتــی که طغیان 
داشته اند، تحقیق کنیم تا ببینیم که منشأ طغیان 
این آفت بیوتروریسم بوده است یا نه، اما از آنجایی 
که مبادالت کاالیی در جهان زیاد اســت و در پی 
آن بســیاری از آفات جابه جا می شود، به راحتی 
نمی توانیم بگوییم منشــأ هر چیزی بیوتروریسم 
است. اما با توجه به تجربیاتی که داریم می توانیم 

بگوییم که چنین چیزی وجود داشته است.
وی به پدیده کشــند قرمز که در چند ســال 
گذشــته به یک مرتبه سطح آب های خلیج فارس 
را احاطــه کرد اشــاره کرد و افــزود: وقتی این 
مســئله مطرح شد این ذهنیت هم به وجود آمد 
که این پدیده تعمدی بــوده یا خیر و آیا ممکن 
اســت بیوتروریسم بوده باشد یا مثال آفت توتا که 
برگ خوار اســت و در بوته  های گوجه فرنگی دیده 

شده که موسسه گیاه پزشکی آن را مهار کرد.
رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور به 
این نکته هم اشاره کرد که ما واردات زیادی داریم 
که گاهی کنترل شــده هم نیست که این مسئله 

کار را گاهی سخت می کند.
ابراهیمی تصریح کرد: همیشــه امکان اینکه 
بیوتروریسم وجود داشته باشد، هست، اما باید در 
کنار آن بانک های میکروارگانیسم ما فعال باشد، 

تا بتوانیم راحت تر این پدیده را شناسایی کنیم.
همچنین رسول زارع، معاون پژوهشی و فناوری 
ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی 
در مــورد آفــات و بیماری هایی کــه در گیاهان 
خسارت هایی را در کشور به وجود می آورد گفت: 
به طور متوسط در شرایطی که مدیریت را انجام 
می دهیم، آفات 25 تا 30 درصد خســارت به بار 
می آورند و اگــر کارهای تحقیقاتی و مدیریتی را 
انجام ندهیم، در شرایط مناسب، کل محصول در 

بخش کشاورزی از بین می رود.

رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور:

واردات کنترل نشده محصوالت 
کشاورزی مقابله با بیوتروریسم را 

سخت کرده است

یک فعال حوزه کارگری ضمن دادن نمره مردودی به وزارت 
کار گفت: انتخابات تمام شــده اما شعارهای رئیس جمهور در 

مناظرات مبنی بر ایجاد اشتغال از یاد نرفته است.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشــاره به اینکه 
مدل جدید اشتغال زایی دولت در قالب طرح کارورزی و مهارت آموزی 
حین اشتغال در نهایت محکوم به شکست است، اظهار داشت: یکی از 
دالیلی که آن را محکوم به شکست می دانیم، عدم انجام کار علمی و 

زیربنایی بر روی این طرح ها است.
وی افزود: مناظرات اتنخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری اکنون 
به اتمام رســیده اما شــعارهای آن زمان آقای رئیس جمهور مبنی بر 
توجه به ایجاد اشــتغال و افزایش فرصت های شغلی از یاد نرفته است 
و در این زمینه انتظار داریم که طرح های اشتغال زایی دولت براساس 

سه جانبه گرایی باشد.
این فعال کارگری خاطرنشــان کرد: با وجود آنکه وزارت کار دائماً 
بر طبل ســه جانبه گرایــی می کوبد اما در دو ســال اخیر هیچگونه 
ســه جانبه گرایی در طرح ها، لوایح و اقدامات حوزه کار و کارگری این 

وزارت خانه مشاهده نشده است.
توفیقی افزود: نمونه های نبود سه جانبه گرایی همان الیحه اصالحیه 
قانون کار، بخشــنامه های یک شــبه باطل شــده، طرح های جدید 
اشتغال زایی و مدل امنیت شغلی است که نشان می دهد دولت تنها در 
شعار به موضوع سه جانبه گرایی توجه می کند. توفیقی افزود: ضمانت 

ایجاد اشتغال به خروج از رکود گره خورده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای قانون امنیت شغلی کارگران ادامه داد: 
در این باره هیــچ اقدام مؤثری در دوره آقای ربیعی صورت نپذیرفته 
است در حالی که وعده داده بودند موضوع امنیت شغلی کارگران هر 

چه سریع تر اجرایی شود.
این فعال کارگری از نماینده رســمی وزارت کار درخواست کرد تا 
در یک نشست، نقاط ضعف و آسیب های طرح های جدید اشتغال زایی 
بررسی شده و سه جانبه گرایی به طور جدی از سوی مسئوالن دنبال 

شود.
توفیقــی افــزود: در حوزه روابط کار به وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نمره مردودی می دهم چرا که اقدامات چند ســال اخیر در 
این حوزه کارشناســی نبوده است. بنا بر گزارش های رسمی سازمان 
تأمین اجتماعی تعداد بیمه شــدگان اصلی تحت پوشش این سازمان 
نزدیک به 13 میلیون نفر برآورد می شــود که بخش اصلی نیروی کار 
تولیدی کشورمان هستند. اما 95 درصد کارگران قرارداد موقت دارند.

این فعال کارگری خاطرنشــان کرد: اثرات خسارت بار جریمه های 
بیمه سبب غبارآلود کردن فضای کسب و کار شده و می تواند منجر به 
کاهش اشتغال و ناپایدار شدن مشاغل فعلی شود و خسارت آن بسیار 

بیشتر از اثرات کسری بودجه تأمین اجتماعی است.

بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی 
طی یک هفته نــرخ 6 گروه مواد خوراکی 

گران شده است.
به گزارش تسنیم، گزارش خرده فروشی بانک 
مرکزی نشان می دهد که طی یک سال گذشته 
نــرخ لبنیات 7/5 درصد، تخم مرغ 25/6 درصد، 
حبوب 23/6 درصد، سبزی های تازه 42/3 درصد، 
گوشــت قرمز 21/2 درصد، چای 23/3 درصدو 
روغن نباتی 8/7 درصد رشد و نرخ میوه های تازه 

24/3 درصد کاهش داشته است.
براساس گزارش مذکور در هفته منتهی به 23 
تیرماه 1396 نرخ 6 گروه مواد خوراکی افزایش و 
نرخ یک گروه دیگر کاهش یافت، ضمن آنکه نرخ 

چهار گروه ثابت بوده است.
بر همین اســاس در حالی که نرخ تخم مرغ 
3/6 درصــد، برنج 0/1 درصد، ســبزی های تازه 
1/5 درصد، گوشــت مرغ 8/7 درصد، چای 1/0 
درصد و روغن نباتی 0/2 درصد افزایش داشــته 
نرخ میوه های تازه 0/4 درصد کاهش داشته است. 
عالوه بر این لبنیات، حبوب، گوشت قرمز و قندو 

شکر تغییری نداشته است.
 لبنیات و تخم مرغ

در هفتــه مورد گــزارش در گــروه لبنیات 
بهای تمام اقالم این گروه نســبت به هفته قبل 
بــدون تغییر بود. قیمت تخم مــرغ معادل 3/6 

درصد افزایش یافت و شانه ای 
94000 الــی 110000 ریال 

فروش می رفت.
 برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج 
بهای برنج داخلــه درجه دو 
افزایش  درصــد   7/0 معادل 
داشت و قیمت سایر اقالم این 

گروه ثابت بود. 
در گروه حبوب بهای تمام 
اقالم )به جز عدسی که معادل 
1/0 درصــد افزایــش یافت( 

بدون تغییر بود.
 میوه ها و سبزی های تازه

در هفتــه مورد بررســی، در میادین زیر نظر 
شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از 
آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها 
متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه 
و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح 
شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند 
که در گروه میوه های تازه، قیمت ســیب گالب 
معــادل 4/0 درصد، انگــور 4/7 درصد، طالبی 
0/11 درصــد و خریــزه 5/9 درصد کاهش ولی 
بهای سایر اقالم این گروه بین 6/0 درصد تا 6/3 
درصد افزایش داشــت. در گروه سبزی های تازه 

قیمت لوبیا سبز معادل 3/2 درصد و سبزی های 
برگی 7/1 درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این 
گروه بین 3/0 درصد تا 1/15 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند 
و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. بهای گوشت 

مرغ معادل 7/8 درصد افزایش داشت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت روغن نباتی مایع معادل 
0/2 درصد کاهش ولی بهای چای خارجی معادل 
1/0 درصد و روغن نباتی جامد 7/0 درصد افزایش 

یافت.
 قیمت قند و شکر بدون تغییر بود.

بانک مرکزی:

نرخ 6 گروه خوراکی ظرف یک هفته گران شد

در آخرین روزهای تیرماه برخی اقالم مانند 
پیاز هنوز به قیمت باال به فروش می رســند و 
تومانی قیمت  افزایش هزار  با  سیب زمینی هم 

مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، بازار میوه و تره بار به طور کلی با 
ثبات نسبی قیمت نسبت به قیمت های هفته های اخیر 
و ماه گذشته همراه است که در این میان برخی اقالم 
از جمله پیاز همچنان با افزایش قیمت روبرو است و 
قیمت آن به طور متوسط کیلویی چهار هزار تومان در 

میوه فروشی های سطح شهر عرضه می شود.
این در حالی است که روزهای اخیر رئیس اتحادیه 
فروشــندگان میوه و ســبزی از کاهش 500 تومانی 
قیمــت پیاز در بازار خبر داده و گفته بود که با توجه 
بــه ورود تولیدات جدید از مناطق مختلف، تا 15 روز 

دیگــر قیمت این محصول حدود یک هزار تومان نیز 
کاهش پیدا کند.

اما با این وجود هنوز کاهش قیمت پیاز که به گفته 
مهاجران در میدان میوه و تره بار کلید خورده در بازار 
مصرف و مغازه های سطح شهر محسوس نشده است و 
این محصول پرمصرف در سبد غذایی خانوار همچنان 

کیلویی 3500 تا چهارهزار تومان عرضه می شود.
در مورد گرانی قیمت پیاز مدیرکل دفتر محصوالت 
علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفته که 
شرایط خاص اقلیمی، کاهش تولید ناشی از وضعیت 
آب و هوایی و بازار نامناسب پیاز در سال گذشته باعث 
گرانی مقطعی این محصول شده است اما طی روزهای 
آینده و به بازار رسیدن تولیدات جدید، شاهد کاهش 

قیمت خواهیم بود.

با وجود این وعده ها بیش از یک ماه است که پیاز 
افزایش بیــش از دو برابری قیمت را در بازار مصرف 

می گذراند.
به غیر از پیاز، در میان ســایر انواع تره بار، قیمت 
سیب زمینی هم روند افزایشی پیدا کرده و هر کیلوگرم 
آن با افزایش حدود یک هزار تومانی نسبت به هفته های 
اخیر به کیلویی 2500 تومان رسیده است که علت آن 

هنوز مشخص نیست.
در میــان محصوالت نوبرانه به طور متوســط هر 
کیلوگرم آلبالو 10 هزار تومان، گیالس 12 هزار تومان، 
شلیل هفت هزار تومان، شبرنگ 6500 تومان و آلو قرمز 
7500 تومان قیمت دارد. قیمت هایی که تقریباً نسبت 
به روزهای قبل شکسته شده و در مقایسه با روزهای 

اول عرضه شان متعادل تر شده است.

در میان دیگر محصوالت، سیب قرمز کیلویی پنج 
هزار تومان، ســیب زرد کیلویی 4500 تومان، انگور 
کیلویی 5500 تومان، موز کیلویی چهار هزار تومان، 
به کیلویی 10 هزار تومان، نارگیل کیلویی شش هزار 
تومان، خیار درختی کیلویی 3200 تومان، خیار بوته ای 
کیلویی 3500 تومان و آناناس به عنوان گران ترین میوه 

کیلویی 15 هزار تومان فروخته می شود.
در میــان اقالم مختلف تره بــار نیز گوجه فرنگی 
کیلویی ســه هزار تومان، لیمو ترش کیلویی 11 هزار 
تومان، فلفل دلمه ای 2500 تومان و بادمجان کیلویی 
دو هزار تومان قیمت دارد. در میان ســایر اقالم میوه 
چغندر کیلویی دو هزار تومان، هندوانه یک هزار تومان، 
کاهــو کیلویی دو هزار تومان و هویج کیلویی دو هزار 

تومان فروخته می شود.

رئیس انجمن واردکننــدگان خودرو گفت: 
فرانسوی ها دارای نفوذ بسیار قوی در بازار خودرو 
ایران هستند و به کمک مسئوالن داخلی در حال 

مهندسی بازار خودروی ایران هستند.
به گزارش پردیس خودرو، فرهاد احتشام زاده اظهار 
داشت: متاسفانه به نظر می رسد که با توجه به رفتارهای 
صورت گرفته، مسئوالن ایرانی در قرار داد بین ایران و 
فرانسه تعهداتی به طرف مقابل مبنی بر ایجاد پتانسیل 
و کشش در بازار  نسبت به خودروهای فرانسوی داده اند 
که اقدامات وزارت صنعت در همین راستا است و بر روی 

بازار خودروهای وارداتی اثرگذار بوده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: فرانسوی ها 
دارای نفوذ بسیار قوی در بازار خودرو ایران هستند به 
طــوری که آنان به کمک مســئوالن داخلی در حال 

مهندسی بازار خودروی ایران هستند.
وی افزود: از هفته گذشته که ثبت سفارش واردات 
خودرو بسته شده، نمایندگی های فعال در این حوزه با 
نگرانی به آینده بازار می نگرند که این موضوع افزایش 

قیمت را در بازار به همراه دارد.
احتشــام زاده با انتقاد از این اقدام وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: واقعیت این اســت 
که وزارت صنعت به دنبال انتقال جو بی ثباتی در بازار 
اســت. چرا که هر کدام از این اتفاقات سبب افزایش 

قیمت در بازار می شود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با آسیب شناسی 
چنین تصمیماتی در وزارت صنعت، گفت: غالب کسانی 
کــه در وزارت صنعت تصمیم گیر هســتند خود در 
هیئت مدیره شرکت های تولیدی عضو و سهیم هستند 

لذا کامال جهت دار و در راســتای تامین منافع گروهی 
خاص تصمیم می گیرند.

وی تصریح کرد: شــرکت های تولیدی که ماهیت 
شبه دولتی دارند و با انحصار قانونی در بازار فقط سبب 
افزایش قیمت از جیب مصرف کننده می شــوند بدون 
اینکه برای آنان سرنوشت سرمایه گذار بخش خصوصی 

اهمیت داشته باشد.
افزایش ۱۰۰ درصدی فروش رنو در ایران

در همیــن رابطه، گزارش های بین المللی نشــان 
می دهد میزان فروش خودروهای رنو در بازار ایران که 
بعد از تحریم ها مجددا به روی این شرکت خودروسازی 
فرانسوی گشوده شده در 6 ماهه نخست سال 2017 با 
بیش از 100 درصد رشــد به بیش از 68 هزار دستگاه 

رسیده است.

به گزارش تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، شرکت 
خودروســازی رنوی فرانسه اعالم کرد، به لطف عرضه 
یک مدل جدید شاســی بلند در بازار چین و افزایش 
فروش خودروهایش در بازار ایران، در شش ماهه نخست 
سال 2017 با رشد 10/4 درصدی میزان جهانی فروش 

مواجه شده است.
رنو اعالم کرد، میزان فروش خودروهایش در بازه 
زمانی ژانویه تا ژوئن امسال، به 1/88 میلیون دستگاه 
رسیده که رشدی 4 برابر نرخ جهانی 2/6 درصدی رشد 

بازار خودرو داشته است.
بر اساس این گزارش، میزان فروش خودروهای رنو 
در بــازار ایران که بعد از تحریم ها مجددا به روی این 
شرکت خودروسازی گشوده شده نیز با بیش از 100 

درصد رشد به 68 هزار و 365 دستگاه رسیده است.

خبرگزاری حامی دولت:

سیب زمینی هم مانند پیاز گران شد

یک منبع آگاه گفت: به دلیل وجود مشکالت بانکی دریافت 
وجوه نفت فروش رفته با سختی صورت می گیرد.

بــه گزارش فارس، یک منبع آگاه در گفت و گو با این خبرگزاری با 
اشــاره به افزایش صادرات نفت خام ایران به اروپا گفت: صادرات نفت 
خام ایران در اروپا در ماه های اخیر نوســاناتی داشته است اما در کل 
می توان گفت حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به اروپا 

به رقمی حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه بخشــی از نفت خام صادراتی ایران به اروپا 
قرارداد بلند مدت و بخشــی نیز به صورت تک محموله صادر می شود 
تصریح کــرد: حجم نفتی که به اروپا به صــورت تک محموله صادر 
می شود بیشتر از حجم نفتی است که در قالب قرار داد بلند مدت به 

این قاره صادر می شود.
این منبع آگاه با تاکید براینکه صادرات نفت خام ایران توسط شرکت 
ملی نفت و امور بین الملل این شرکت صورت می گیرد، گفت: دریافت 
وجوه نفت فروش رفته توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و شرکت 

ملی نفت هیچ دخالتی در این باره ندارد.
وی با اشــاره به اینکه به طور کلی دریافت وجوه نفت فروش رفته 
کمی سخت است گفت: این موضوع تنها مربوط به اروپا نمی شود بلکه 
دریافت وجوه حاصل از نفت فروش رفته از کشــورهای آســیایی نیز 
کمی با مشکل صورت می گیرد که این معضل نیز به دلیل باقی ماندن 
تحریم های بانکی اســت هرچند که مسئوالن بانک مرکزی به دنبال 

راه حل هایی برای به دست آوردن سریع وجوه نفت صادراتی هستند.
گفتنی است پیش از این وزیر نفت گفته بود که ایران پول فروش 
نفت خود را دریافت می کند و پول ناشی از فروش نفت نداریم که در 
اختیار بانک مرکزی ایران قرار نگرفته باشد. اما بر اساس گفته این مقام 
آگاه ظاهرا هنوز مشکل ورود درآمدهای نفتی به کشور حل نشده است.

عالوه بر نفت، پول فروش محصوالت پتروشــیمی هم با مشــکل 
مواجه است. چند وقت پیش بود که مدیران عامل برخی از شرکت های 
خصوصی پتروشــیمی اعالم کردند پس از اعمال فشارهای آمریکا و 
اتحادیه اروپا مبنی بر فشارهای اقتصادی به بانک های چینی به دلیل 
همکاری مالی با ایران، این بانک ها پول های محصوالت فروخته شده 
پتروشیمی را بلوکه کرده و ما مجبور هستیم، از طریق صرافی ها این 

پول ها را بازگردانیم.
با این حال پاســخ دولت این بوده که تحریم فروش نفت برداشته 
شــده و هم اکنون دولت قادر به فروش نفت اســت در حالی که اوال 
افزایش خام فروشی مایه افتخار نیست و با سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ناسازگار است، همچنین مهمتر از افزایش فروش نفت، بازگشت پول 
آن اســت، چرا که در صورت مشکل ورود درآمدهای نفتی به کشور، 

فرقی نمی کند که چقدر نفت می فروشیم.
بر اساس این گزارش در حالی دومین سال امضای توافق برنامه جامع 
اقدام مشترک را سپری می کنیم که یکی از وعده هایی که در روز توافق 
از سوی مسئوالن دولتی داده شد برداشته شدن همه تحریم ها بود و 
حتی اعالم شد که تحریم های بانکی نیز به محض اجرای این توافق لغو 
می شود اما ظاهرا این مشکل پس از تقریبا 700 روز کماکان پا برجا 
است و مشخص نیست که تحریم های بانکی چه زمانی لغو خواهد شد.

 برخی از کارشناسان صنعت نفت پس از امضای قرارداد شرکت ملی 
نفت ایران با کنسرسیوم توتال این موضوع را یادآوری کردند که انتقال 
وجوه ســرمایه گذاری از سوی توتال فرانسه در شرایطی که بانک های 
ایران هنوز از تحریم های بین المللی خارج نشــده اند و براساس تحریم 
جدید آمریکا به تحریم های ســخت تری نیز دچار خواهند شد چگونه 

صورت خواهد گرفت.

گروه اقتصادی- 
علی رغم تاکیدات چند باره رئیس جمهور مبنی 
بر خروج از رکود، مشاور اقتصادی روحانی اعالم کرد 
برای خروج از رکود، هفت تا ۱۰ سال زمان نیاز داریم 

که سه سال آن سپری شده است! 
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مراسم 
نکوداشــت پنجاهمین سال تأسیس ســازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( اظهار داشــت: »کاهش 
سرمایه گذاری در ســال های 86 تا 92 روی رکود صنعت 
داخلی کشور تأثیر منفی داشت. هفت تا ده سال زمان برای 
گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است 

که حدود سه سال از آن گذشته است.«
این در حالی است که رئیس جمهور از شهریور ماه سال 
93 بیــان کرد که از رکود عبور کردیم و در مهر ماه همان 
سال نیز مجددا گفت: »گزارش جدید بانک مرکزی درباره 
وضعیت رکود اقتصادی در کشــور حاکیست که کشور در 
ســه ماهه اول سال 93 به طور کامل از رکود خارج شده و 

وارد دوران رونق شده ایم.«
تاکید روحانی بر خروج از رکود تا تیر ماه امســال هم 
ادامه داشت، زمانی که رئیس جمهور در همایش قوه قضاییه 

گفت: »اکنون که از رکود عبور کرده ایم... تازه عده ای کلمه 
رکــود را یاد گرفته اند که ادا بفرماینــد.« به عبارت دیگر 
رئیس جمهور اعتقاد دارد در این ســه ســال به طور کامل 
از رکود خارج شــده و حتی این موضوع در همان سه سال 

پیش اتفاق افتاده است! 
مشخص نیست باالخره دولتمردان اعتقاد دارند که از 
رکود عبور کردیم یا 7 تا 10 ســال طول می کشد از رکود 

عبور کنیم؟ 
به گزارش خبرگزاری ها، مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
بیان کرد: »در سال های 91 و 92 اندازه صنعت 17 درصد 
کوچک تر شد که رشد صنعتی در سال 93 تا 95 بخشی از 
آن را جبران کرد و صنعت کشور هم اکنون 1/8 برابر صنعت 

در سال 83 است.«
نیلی همچنین ادامه داد: »در ســال 90 و 91 ما شاهد 
رشد منفی صنعت بودیم که این میزان در زمان جنگ نیز 
بی سابقه بوده، اما در حال حاضر امروز صنعت کشور تقریباً 
به دو برابر سال 81 رسیده، اما سطح تقاضا به سطح سال 

81 است.«
ســخنان عجیب نیلی در حالی بیان می شود که طبق 
آمار بانک مرکزی رشــد بخش صنعت در سال 90 نه تنها 

منفی نبوده، بلکه به میزان نســبتا مناسب 5/6 درصد هم 
رســیده بود، ضمن اینکه در سال های تصدی گری دولت 
یازدهم حداقل در دو ســال 92 و 94 شاهد رشد منفی و 

حتی بدتر از سال 91 بوده ایم! 
قابل توجــه آنکه، در مدت زمان روی کار بودن دولت 
فعلی مجموعا حدود چهار درصد رشد صنعتی داشتیم که 
مشخص نیست مشاور اقتصادی رئیس جمهور با چه مبنایی 
می گوید این رشد چهار درصدی توانسته آسیب های صنعتی 
را به قول خود ایشان 17 درصد کوچک شده را جبران کند؟!! 
یکی دیگر از اشــتباهات آماری مشــاور رئیس جمهور 
نیز مربوط به بی ســابقه بودن رشــد منفی بخش صنعت 
اســت که طبق گفته ایشــان بعد از زمان جنگ بی سابقه 
بوده اســت! اما ظاهرا ایشــان خبر ندارند که رشد بخش 
صنعت در ســال های1371 و 1372 )در دولت سازندگی( 
و 1377 )در دولت اصالحات( هم منفی بوده اســت. نکته 
مهم دیگری که باید به آن توجه کرد نقش پر رنگ بخش 
مســکن در تعمیق رکود می باشد؛ به عبارت دیگر یکی از 
مهم ترین دالیل رکودی بودن شرایط امروز اقتصاد کشور، 
همین رکود در بخش مســکن می باشد که طبق آمار های 
رسمی با وجود اینکه در سال 91 )سال پایانی دولت قبل( 

رشد بخش مسکن منفی 3/2 درصد بود، در دولت روحانی 
این رقم به طور میانگین ساالنه به منفی 10 درصد کاهش 
پیدا کرد! بدون شک قسمت عمده ای از رکود شرایط فعلی 
به خاطر رکود بخش مســکن می باشد و برخالف آنچه که 
مشاور رئیس جمهور گفته: »در حال حاضر هم کشور نیاز 
ندارد که مقدار زیادی در مسکن سرمایه گذاری شود. البته 
برای زوج های جوان و بافت های فرسوده باید فکری شود.« 
باید گفت وضعیت مسکن در کشور به قدری در این دولت 
پســرفت کرده که به آسانی نمی توان به خروج از رکودش 
دل بســت. چه اینکه در چهار سال اخیر حدود 40 درصد 
رشد منفی در این بخش داشتیم و اقدامات دولت در راستای 
خانه دار کردن مردم پس از تعطیلی مســکن مهر از طریق 
صندوق پس انداز یکم نیز شکست خورده و باز هم نمی توان 
به بهبود وضعیت مسکن امیدوار بود.  در پایان باید اشاره کرد 
که در بهانه گیری های مسئوالن دولت کنونی برای خروج 
از رکود همین بس که میانگین رشد اقتصادی بدون نفت 
کشــور در سال های 90 و 91 )یعنی دو سال پایانی دولت 
قبل که به عنوان سیاه ترین سال های کشور مورد اشاره آنها 
می باشــد( معادل 2/4 درصد بوده که در دولت روحانی به 

حدود یک درصد کاهش پیدا کرده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بعضا 
گفته می شود که نسبت مالکیت ما در فضای مجازی نسبت به 
بیگانگان 4۰ به 6۰ است که من ادعا می کنم بیش از ۸۰ درصد 

آن در اختیار بیگانگان است.
عبدالصمد خرم آبادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما اظهار 
داشــت: تعداد زیادی از کانال های تلگرامی به فعالیت های مجرمانه  
می پردازند که ما روزانه اسامی آن ها را برای وزارت ارتباطات ارسال 
می کنیم، متاســفانه چیدمان فضای مجازی در کشــورمان به این 
صورت است که دو سوم تولید محتوای آن در اختیار بیگانگان است.
بــه گزارش فارس، وی با بیان اینکــه 8000 کانال مجرمانه را 
برای وزارت ارتباطات ارســال کرده اســت اما هنوز فعال اند و هنوز 
بسته نشده اند، گفت: این کانال ها در موضوعات مختلفی از جمله در 
موضوعات ناهنجار اخالقی، امنیتی و نیز علیه مقدسات فعال هستند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتــوای مجرمانه با بیان اینکه 
مدیــر تلگرام اعتقادی به مجرمانه بــودن این کانال ها ندارد، افزود: 
استاندارد های ما با اســتاندارد های بین المللی فرق دارد لذا ممکن 
است موضوعی که برای ما هنجارشکن معنا شود در سطح بین الملل 
موضوع عادی باشد، لذا این کانال های هنجارشکن ضد اخالقی برای 
مدیر تلگرام ناهنجار به حســاب نمی آید اگرچه مدیر تلگرام برخی 
از همین کانال های مستهجن را به درخواست ما فیلتر کرده اما این 
8000 کانال مصداق هنجارشکن تشخیص نداده و نسبت به فیلتر 

آن اقدامی نکرده است.
خرم آبادی ادامه داد: قسمت اعظم فضای مجازی کشور غیر قابل 
کنترل است زیرا شبکه ملی اطالعات به نحوی که باید محقق می شد 

نشده است.
وی با طرح سؤالی از وزیر ارتباطات بیان کرد: ما معتقدیم وزیر 
ارتباطات متصدی ارتباطات و اینترنت است حال چرا ایشان اجازه 
می دهند بســتر ارتباطات کشور در دست بیگانگان باشد؟ سازمان 
منافقین 17 هزار شــهید از مردم ایــران گرفته حال چرا در داخل 
کشــور در قالب شــبکه های اجتماعی آزادانه تبلیغ می کند و برای 

جوانان کشورمان تولید محتوا می کنند؟
دبیرکارگروه فیلترینگ اضافه کرد: در حالیکه ما برای انتشــار 
کتاب های معاند ممیزی گذاشته ایم بیش از 30 درصد از کانال های 
تلگرامی همین کتب را به صورت رایگان در اختیار مردم می گذارند، 

در حقیقت همین کانال ها اساس کشور را به هم ریخته اند.
خرم آبادی با بیان اینکه ماهیت شــبکه ملی اطالعات برای این 
اســت که روی آن انتقال اطالعات انجام شــود، افزود: بعضا گفته 
می شود که نسبت مالکیت ما در فضای مجازی نسبت به بیگانگان 
40 به 60 است که من ادعا می کنم بیش از 80 درصد آن در اختیار 

بیگانگان است.
خرم آبادی خاطر نشــان کرد: ما در فضای مجازی خوار و ذلیل 
شــده ایم، برای ما قابل قبول نیست که هشت هزار دستور غیرقابل 
اجرا در کشور وجود داشــته باشد، اگر مجرمین در داخل کشور و 
در شبکه ملی اطالعات قصد فعالیت داشتند قطعا به هیچ توفیقی 

دست نمی یافتند زیرا اداره شبکه ملی اطالعات در دست ما بود.

رئیسجمهور:ازرکودخارجشدهایم
مشاوراقتصادیروحانی:7سالدیگر!

ایران مرتبط با فاز 3 شبکه ملی اطالعات در جمع خبرنگاران، اظهار 
داشت: شرکت مخابرات هنوز پیشنهادی برای تغییر تعرفه های تلفن 
ثابت به رگوالتوری ارائه نکرده و پیشنهاد مخابرات فاصله قیمتی 
تعرفــه تلفن ثابت و موبایل را مدنظر قرار داده که در این راســتا 

پیشنهاد بسته ترکیبی را ارائه می دهیم.
وی ادامه داد: چهار سرویس در قالب یک بسته شامل مکالمه، 
دیتا، تلویزیون اینترنتی و فضای ذخیره سازی بدون مشخص بودن 

قیمت هر دقیقه یا هر مگ ارائه می شوند. 
وی در واکنش به ورود FCPها )شرکت های خصوصی ارائه دهنده 
ارتباطات ثابت( گفت: مخابرات برای رقابت باید ســرعت واگذاری 
و کیفیت سرویس را افزایش دهد و با یکی از پروژه هایی که امروز 
افتتاح شــد امکان پایش کیفیت و سرعت سرویس در یک نقطه 

فراهم می شود.
وی ادامه داد: البته بیشتر مشکالت در جاهایی است که امکان 
فنی واگذاری پر شده و انتظار این است که شرکت های خصوصی 
در این نقاط وارد شوند و حتی در جایی که امکان فنی وجود ندارد 

خودشان شبکه سازی کنند. 
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایــران در واکنش به اینکه طرح 
وزارت ارتباطات برای توقف فروش اینترنت حجمی مخالف سیاست 
مخابرات برای ســوق دادن مشــترکان نامحدود به حجمی است، 
گفت: مشکل سرویس های نامحدود بسته بودن سرعت روی 128 
کیلو بیت در ثانیه اســت که 128 به درد کسی نمی خورد و باعث 

ناراحتی است. 
وی ادامه داد: مشترکان نامحدود را حذف و به بسته ها منتقل 
می کنیم.سرائیان خاطرنشان کرد: مدل جدید مدنظر فروش اینترنت 
نامحدود نیز نامحدود کامل نیست بلکه معیار مصرف منصفانه است. 
وی ادامه داد: درباره سرمایه گذاری خارجی در مخابرات هنوز چیزی 
به نتیجه نرسیده و عملیاتی نشده که اعالم کنم.وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات ممنوعیت پرداخت مالی در شبکه های اجتماعی 

خارجی را تأیید کرد.
محمود واعظی در حاشــیه افتتاح پروژه های شرکت مخابرات 
ایران مرتبط با فاز 3 شبکه ملی اطالعات در پاسخ به سؤال فارس 
درباره اینکه آیا پرداخت در شــبکه های اجتماعی خارجی ممنوع 
اســت، تأکید کــرد: تصمیم بر این بود که شــبکه های اجتماعی 
داخلــی به وجود بیایند که هرگونه تبلیغ، پرداخت و امتیاز را در 
شبکه های خارجی ممنوع کردیم و در مقابل، شبکه های داخلی اگر 
3 میلیون عضو بگیرند، اجازه تبلیغ خواهند داشت، اگر 5 میلیون 
عضو بگیرند، اجازه پرداخت به آنها داده می شود و اگر بیش از آن 
عضو بگیرند، امتیازات دیگری به آنها داده خواهد شد تا شبکه های 

داخلی اقتصادی شوند.
وی تأکیــد کرد: از روز اول و چهار ســال پیــش این موارد را 

ممنوع کرده ایم.
وزیر ارتباطات در واکنش به درخواست افزایش تعرفه ها، گفت: 
هیچ یک از تعرفه های ارتباطی افزایش پیدا نمی کند و برنامه کاهش 
تعرفه را نیز دستور کار داریم.واعظی با تأکید بر اینکه فیلتر تماس 
صوتی تلگرام برداشته نمی شود، گفت: با وجود شرکت مخابرات و 
ســه اپراتور موبایل به این خوبی اگر می خواهید آنها را ورشکست 

کنید، تماس صوتی تلگرام را باز کنید.
گفتنی است دیروز با حضور وزیر ارتباطات تعدادی از طرحهای 
شــرکت مخابرات ایران مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطالعات به 

بهره برداری رسید.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: 

80درصدفضایمجازی
دستبیگانگاناست
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