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آمار  ۴۰درصدی قاچاق مکالمات بینالمللی
مدیرکل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت در حالی که ترافیک بینالمللی را حق
حاکمیتی دولت و در حوزه اختیارات شرکت ارتباطات زیرساخت ...

چینیها  ۸۵درصد از هزینه ساخت شناورهای ایرانی را تامین میکنند
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی از تفاهمنامهای که باعث تامین مالی  ۸۵درصدی
ساخت شناورهای ایرانی توسط کشور چین میشود خبر داد ...

شاخص کل بورس  317واحد
عقب نشینی کرد

همه بیم و امیدهای صادراتی

شـاخص کل بورس دیروز (یکشـنبه) بـا  317واحد کاهش،
بـه  77هزار و  569واحد رسـید.
بـه گـزارش ایرنا ،شـاخص کل بـورس در معاملات دیروز،
پـس از سـپری کـردن چنـد روز کاری مثبـت کـه باعـث
افزایـش امیدواری نسـبت به بهبـود وضعیت بازار سـرمایه
شـده بـود ،بـا افـت قابل توجهـی روبرو شـد.
در معاملات دیـروز یک میلیـارد و  184میلیون سـهم و حق
تقـدم به ارزش بیـش از  2هزار و  627میلیـارد ریال در 74
هـزار و  403نوبت خرید و فروش شـد.
نمادهـای خودرویـی از جملـه ایـران خودرو و سـایپا سـهم
زیـادی در افـت دیـروز شـاخص بـازی کردنـد؛ نمادهـای
وغدیـر (سـرمایه گـذاری غدیـر) ،شـبندر (پاالیـش نفـت
بندرعبـاس) ،فوالد (فوالد مبارکه) و فاراک (ماشـین سـازی
اراک) نیـز بـا تاثیر منفی سـبب کاهش شـاخص شـدند؛ در
مقابل حکشـتی (کشـتیرانی) با رشـد خـود ،بیشـترین تاثیر
مثبـت را بـر شـاخص بـر جای گذاشـت.
شـاخص هـای اصلـی بـازار سـرمایه نیـز دیـروز بـا رونـد
نزولـی مواجـه شـدند ،بـر ایـن اسـاس شـاخص قیمـت
(وزنی-ارزشـی)  112واحـد ،شـاخص کل (هـم وزن) 39
واحـد ،شـاخص قیمـت (هـم وزن)  31واحـد ،شـاخص
آزاد شـناور  535واحـد ،شـاخص بـازار اول  312واحـد و
شـاخص بـازار دوم  161واحـد کاهـش یافت.حـق تقـدم
سـیمان شـرق ،فرآورده های تزریقـی ایران ،نیـرو ترانس،
ذغـال سـنگ نگیـن طبـس ،کارت اعتبـاری ایـران کیش و
کابـل البـرز بـا بیشـترین رشـد قیمـت در معاملات دیروز
مواجـه شدند.بیشـترین کاهـش قیمـت نیـز بـه حـق تقدم
سـرمایه گـذاری اعتبـار ایـران ،حق تقـدم لیزینـگ خودرو
غدیـر ،تولیـد محـور خـودرو ،ریختـه گـری تراکتورسـازی
ایـران و لولـه و ماشـین سـازی ایـران نیـز تعلـق گرفت.
ذغـال سـنگ نگیـن طبـس ،نیـرو ترانـس ،شـیمی دارویی
داروپخـش ،سـیمان هگمتـان و سـیمان ارومیـه نیـز بـا
بیشـترین تقاضـا و فـوالد امیرکبیـر کاشـان ،البراتـوار
داروسـازی دکتـر عبیدی ،آبسـال ،گـروه صنعتی سـپاهان و
سـیمان آرتـای اردبیـل نیز بـا باالتریـن عرضه مواجه شـد.
**امیـدواری بـه تقویـت بـازار سـرمایه بـا ورود
تعاونـی هـا بـه بـورس
بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی بـازار سـرمایه ،محمد
حسـینی عضو کمیسـیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شـورای اسلامی به رونق بورس بـا ورود تعاونی ها اشـاره
کـرد و گفـت :حضـور تعاونی هـا در بورس بـه رونق بخش
تعـاون و بـازار بـورس کشـور منتهی می شـود و مـی تواند
زمینـه سـاز اسـتفاده از سـرمایه هـای خـرد مـردم شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد پذیرفـت طی سـال های گذشـته
بخـش تعـاون عملکـرد مناسـبی نداشـته اسـت ،افـزود:
اگـر جا بـه جایـی سـهام در شـرکت هـای تعاونـی انجام
شـود ،مـی توانـد انگیـزه بـرای خریـد سـهام تعاونـی ها
ایجـاد کند.عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات
مجلـس شـورای اسلامی بـا تاکید بر لـزوم مردمی شـدن
اقتصـاد و اسـتفاده از ظرفیت هـای مردم در بخـش تعاون،
ادامـه داد :بایـد شـفافیت در بخش مالـی تعاونی هـا وجود
داشـته باشـد و بـا حمایـت از تعاونـی هـا ،زمینـه حضـور
تعاونـی هـا در بـورس فراهم شـود.

تهیه دستور کار ملی کسب و کار توسط اتاق بازرگانی
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت :یکی از اقدامات اساسی اتاق بازرگانی در فصل جدید
فعالیت در دوران پساتحریم ،تهیه دستور کار ملی کسب و ...

اقتصاد امروز

افزایش صادرات طالی سبز
بالــغ بــر  ۴۰هــزار تــن در نیمــه نخســت امســال
بــه  ۶۲کشــور جهــان صــادر شــده اســت کــه بــا
افزایــش حــدود  ۲۰درصــدی نســبت بــه شــش
ماهــه ســال گذشــته روبــرو شــده و بــه نظــر
میرســد اجــرای برجــام و توســعه روابــط بــا
کشــورهای جهــان اثــر خــود را روی ایــن محصــول
ارزآور گذاشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،در شــش ماهــه نخســت امســال
 ۴۰هــزار و  ۱۹۷تــن انــواع پســته و مغــز پســته بــه

میگیــرد و بــازار خریــد و فــروش آن در نیمــه دوم
ســال داغتــر میشــود کــه بــا توجــه بــه افزایــش
تولیــد پســته انتظــار م ـیرود امســال نیــز صــادرات
ایــن محصــول رکــورد تــازهای بشــکند.
لتونــی ،پاکســتان ،چیــن ،ژاپــن ،آذربایجــان ،آلمــان،
اردن ،اســپانیا ،اســترالیا ،اســلوواکی ،افغانســتان،
الجزایــر ،امــارات ،ایتالیــا ،بلژیــک ،تایلنــد ،تایــوان،
ترکیــه ،ســنگاپور ،عــراق ،عمــان ،روســیه،
فرانســه ،قرقیزســتان ،قزاقســتان ،قطــر ،کانــادا،

ارزش  ۳۸۱میلیــون و  ۶۴۷هــزار دالر بــه  ۶۲کشــور
جهــان صــادر شــد کــه از نظــر وزنــی  ۲۱.۸۱درصــد
و از نظــر ارزشــی  ۱۹.۸۲درصــد نســبت بــه نیمــه
نخســت پارســال افزایــش داشــته اســت.
البتــه ســاالنه بیــش از  ۱۶۰هــزار تــن پســته و
مغــز پســته از ایــران بــه کشــورهای مختلــف صــادر
میشــود کــه معمــوال صــادرات محصــوالت باغــی
ماننــد پســته در شــش ماهــه دوم هــر ســال قــوت

کویــت ،لبنــان ،لهســتان ،لیتوانــی ،مالــزی ،مصــر،
هنگکنــگ ،هنــد ،ویتنــام ،یونــان ،یوگســاوی،
کــره ،ســوئیس ،یونــان ،گرجســتان ،آفریقــای
جنوبــی ،اتریــش ،انگلســتان ،اوکرایــن ،آمریــکا،
بحریــن ،تاجیکســتان ،تونــس ،مولــداوی ،رومانــی،
صربســتان ،کرواســی ،مکزیــک ،ارمنســتان،
ازبکســتان ،آلبانــی ،ترکمنســتان ،نیوزلنــد ،برزیــل و
مجارســتان  ۶۲مشــتری پســته ایرانــی هســتند کــه

کاهش قیمت سکه و دالر در بازار
در بـازار دیـروز  -یکشـنبه  -دالر آمریـکا و سـکه
تمـام طـرح جدید بـا روند کاهشـی قیمت نسـبت
بـه روز شـنبه به ترتیب  ۳۵۹۳و یـک میلیون و ۸۳
هـزار تومـان فروخته میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،هـر گـرم طلای  ۱۸نیـز بـا
حرکـت نزولـی حـدود  ۱۰۹هـزار و  ۵۰۰تومـان
قیمـت دارد .همچنیـن نیـم سـکه و ربـع سـکه با

آن سو
رییس اتاق بازرگانی ایران خبر داد

تهیه دستور کار ملی کسب و کار توسط اتاق بازرگانی
رییـس اتـاق بازرگانـی ایـران گفـت :یکـی از اقدامـات اساسـی اتـاق
بازرگانـی در فصـل جدیـد فعالیـت در دوران پسـاتحریم ،تهیـه دسـتور
کار ملـی کسـب و کار اسـت تـا بـه وسـیله آن دولـت بـرای رسـیدن به
شـکوفایی اقتصـادی و توسـعه بخـش خصوصـی متعهـد شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،غالمحسـین شـافعی در هفدهمیـن جلسـه هیـات
نماینـدگان اتـاق ایـران کـه دیـروز (یکشـنبه) برگـزار شـد در ابتـدای
صحبـت هـای خـود ضمـن قدردانـی از مشـارکت حداکثـری هیـات
نماینـدگان در انتخابـات ریاسـت اتـاق کـه مـاه گذشـته برگـزار شـد،
عنـوان کـرد :آنچه مسـلم اسـت اختلاف نظرهـا در اتـاق کاملا طبیعی
اسـت و ایـن نشـان از پویایـی دارد .البتـه اشـتراک نظرهـا بـه مراتب بیشـتر از اختلاف نظرهـا در اتاق
اسـت و در هـدف هـای کالن اکثـرا هـم نظـری و اشـتراک دیـدگاه قابـل مشـاهده اسـت.وی افـزود :در
شـرایط موجـود بایـد تصمیـم بگیریـم در اتـاق تجمیـع را بـه حداکثـر افزایـش و تقسـیم را بـه حداقل
برسـانیم .بایـد قبـول کنیـم کـه هـر نظـر و دیدگاهـی دور ریختنـی نیسـت و باید بـه همه نظـرات توجه
و تجمیع آن را به روشی مقبول تبدیل کرد.
رییـس اتـاق بازرگانـی ایـران ادامـه داد :بایـد درهـای اتـاق بـه روی همـه تشـکل هـای اقتصـادی،
دانشـگاهیان ،فعـاالن اقتصـادی و عالقـه منـدان بـه تعالـی اقتصـاد کشـور بـاز باشـد .همچنیـن
اخلاق مـداری و توجـه بـه منافع ملی نشـانه بلوغ بخش خصوصی اسـت آن هـم در جمعیتـی منتخب که
قاعدتـا بایـد الگویی برازنـده از بخش خصوصـی را ارائه دهند.
اتاق بازرگانی تا اندازهای از حاشیه درآمده است
شـافعی بـا بیان اینکه در سـال هـای اخیر تغییـرات زیادی در اتـاق بازرگانی ایـران به وجود آمده اسـت
گفـت :اتـاق تا اندازه ای از حاشـیه در آمده و فراتر از گذشـته در خدمت رشـد و توسـعه اقتصادی اسـت
امـا بـرای ورود کامل به متـن و گذار از حاشـیه نیازمند دو گام جدی اسـت.
رییـس اتـاق بازرگانـی ایـران افزود :ایـن دو گام اساسـی عبارتنـد از توانمندسـازی بخـش خصوصی و
تاثیرگـذاری بـر دولت و سیاسـت سـازی ها و سیاسـت گذاری هـا.وی تصریح کـرد :یکـی از نقش های
اساسـی اتـاق ایـران حضور و مشـارکت جـدی در تهیه و تدوین سیاسـت هـا و برنامه هایی اسـت که بر
رقابت پذیری و محیط کسـب و کار اثر بگذارد.شـافعی با اشـاره به رشـد اقتصادی گفت :رشـد اقتصادی
نیازمنـد سـرمایه گـذاری اسـت و الزمـه سـرمایه گـذاری امنیـت اقتصـادی اسـت .متاسـفانه دولـت ها
در ایـران بـا وعـده رونـق اقتصـادی سـر کار مـی آیند امـا در عمـل رفتـاری متفـاوت دارند.رییـس اتاق
بازرگانـی ایـران ادامـه داد :مسـئوالن دولـت کنونی هم مرتـب از کوچک کـردن دولت و کمک به توسـعه
بخـش خصوصـی سـخن مـی گویند امـا عملا شـاهد اتفـاق تـازه ای نیستیم.شـافعی اضافه کـرد :باید
پاسـخ ایـن پرسـش را بیابیـم که چگونـه می توانیـم دولت ها را معتبر سـازیم تـا به وعده هـای خویش
پایبنـد باشـند .دولـت بایـد بخـش خصوصـی را بـه شـکل یـار و همـکار خـود ببینـد و در مقابـل بخش
خصوصـی اصالحـات و اسـتراتژی مفیـد اقتصـادی را بپذیـرد و به اجـرا گذارد.

برجام و خداحافظی شرکت ملی نفتکش با تحریم
معـاون امـور بینالملـل و بازرگانـی وزیـر نفـت بـا
بیـان این که شـرکت ملـی نفتکـش ایران بـا اجرای
برجـام از تحریـم خارج شـده اسـت ،گفت :مشـکلی
بـرای بیمـه نفتکشهای ایرانـی از سـوی بیمه گران
اروپایـی وجـود نـدارد .امیرحسـین زمانـی نیـا در
گفتوگـو بـا خبرنگار شـانا اعلام کـرد :فعالیتهای
شـرکت ملـی نفتکـش ایـران هم اکنـون طبـق روال
معمول ادامـه دارد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،شـرکت ملـی نفتکش ۲۷
دسـامبر  ۲۰۱۲علیـه تصمیـم  ۲۰۱۲ /۶۳۵شـورای
اتحادیـه اروپا نـزد دیوان دادگسـتری اتحادیـه اروپا
شـکایت کـرد کـه رای دادگاه اتحادیـه اروپـا در  ۳ژوئیـه  ۲۰۱۴به نفع شـرکت ملی نفتکش صادر شـد
و شـورای اتحادیـه اروپـا هم نسـبت به حکـم دادگاه درخواسـت بازنگری نکـرد ،اما در تاریـخ  ۱۲فوریه
 ،۲۰۱۵طـی تصمیـم  ،۲۰۱۵/ ۲۳۶شـرکت ملـی نفتکـش را با دالیل جدید در فهرسـت تحریـم اتحادیه
اروپا حفـظ کرد.
زمانـی نیـا بـا بیـان این که شـرکت ملـی نفتکش هـم اکنـون در تالش اسـت تا ثابـت کند که بـی دلیل
تحریـم شـده اسـت ،تصریـح کـرد :ایـن موضـوع نیز مربـوط به پیـش از اجـرای برجـام اسـت و جنبه
حقوقـی دارد.شـرکت ملـی نفتکش ایـران در  ۲۴آوریل  ۲۰۱۵دوبـاره علیه تصمیم  ۲۰۱۵/ ۲۳۶شـورای
اروپـا شـکایت کـرد و یک مـاه پیش ،یعنـی در  ۱۴سـپتامبر  ،۲۰۱۶ایـن بـار دادگاه اتحادیـه اروپا علیه
شـرکت ملـی نفتکـش ایـران رای داده که این شـرکت قرار اسـت تـا پایان مـاه نوامبر از ایـن رای دفاع
کنـد .ایـن رای ،در عمـل تاثیـری بر وضع شـرکت ملی نفتکـش ندارد زیرا طبـق برجام ،نام شـرکت ملی
نفتکـش از مقـررات اجرایـی مربـوط به تحریـم اتحادیـه اروپا علیه ایران حذف شـده اسـت.
طبق اصول کلی حقوقی ،هیچ دادگاهی صالحیت وضع قوانین مربوط به تحریم را ندارد.

بیرمقی صنعت آلومینیوم ایران در سال رشد جهانی

بــه نظــر میرســد امســال رغبــت بیشــتری بــرای
خریــد ایــن محصــول از ایــران داشــتهاند و ایــن
در حالــی اســت کــه برخــی کشــورها بــرای پســته
ایرانــی طــی ماههــای گذشــته حاشیهســازی
کــرده بودنــد.
چــرا کــه وزیــر کشــاورزی آلمــان در ســفر امســال
خــود بــه ایــران و دیــدار بــا حجتــی و معاونانــش
اعــام کــرد کــه پســته ایرانــی بــه دلیــل باالبــودن
باقیمانــده آفالتوکســین نمیتوانــد بــه اتحادیــه
اروپــا صــادر شــود و در صــورت صــادرات نیــز
برگشــت داده میشــود کــه البتــه در همــان جلســه
وزیــر جهــاد کشــاورزی پاســخ ایــن مقــام آلمانــی
را داد و گفــت :پســته ایرانــی بــا کیفیتتریــن و
بهتریــن پســته در جهــان اســت کــه هماکنــون بــه
عنــوان نخســتین صادرکننــده پســته در جهــان ،ایــن
محصــول ارزآور ایرانــی بــه بســیاری از کشــورهای
اروپایــی صــادر میشــود و کمتــر از یــک درصــد از
صــادرات آن مرجــوع میشــود.
البتــه بــا نگاهــی بــه آمــار و ارقــام صــادرات پســته
میتــوان دریافــت کــه در همیــن شــش ماهــه
گذشــته بیــش از  ۲۰کشــور اروپایــی از جملــه
آلمــان ،پســته ایرانــی را خریــداری کردهانــد و
آمــار خریــد و تقاضــای آنهــا بــرای پســته ایرانــی
نشــان میدهــد کــه ایــن ادعــای وزیــر کابینــه
آلمــان صحــت نــدارد .همچنیــن آمریــکا بــه عنــوان
بزرگتریــن تولیدکننــده پســته کــه البتــه پــس از
ایــران در جایــگاه دوم صــادرات ایــن محصــول قــرار
دارد ،پــس از برجــام و در ســال گذشــته بــه جمــع
مشــتریان پســته ایرانــی پیوســت و در شــش ماهــه
نخســت امســال نیــز حجــم قابــل توجهــی پســته و
مغــز پســته از ایــران خریــداری کــرد.
 ۳۹۹۲تومـان ،پونـد انگلسـتان  ۴۴۶۳تومـان و
یـوان چیـن  ۶۰تومـان قیمـت دارد.

کاهـش  ۲۰۰۰تومانـی در مقایسـه بـا روز قبـل
 ۵۴۹و  ۲۸۹هـزار تومـان فروختـه میشـود.
هـر اونـس جهانـی طلا نیـز بـرای معاملات در
بازارهـای جهانـی بیـش از  ۱۲۵۱دالر داد و سـتد
میشـود.
همچنیـن سـایر ارزهـا در بـازار دیـروز رونـد
کاهشـی پیـدا کـرده انـد .بـر ایـن اسـاس یـورو

نمودارهـای جهانـی در حالـی
میانگین رشـد  20درصـدی قیمت
آلومینیـوم را بـه تصویـر میکشـد
کـه علیرغـم وجـود مزیتهـای
فراوان ،همچنان صنعـت آلومینیوم
در ایـران کـم رمـق اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،آمارهـای
جهانـی نشـان میدهـد کـه قیمت
آلومینیـوم بـه  ۱۶۷۷دالر رسـیده
اسـت کـه ایـن رقـم نسـبت بـه
سـال گذشـته بـا رشـدی معـادل
 ۲۰درصـد همـراه بـوده کـه از ماه
گذشـته قیمـت ایـن محصـول شـیبی صعـودی داشـته و تحلیلگـران امیدوارنـد کـه بـا نظر
بـه افزایـش تولیـد و سـطح تقاضـا در بـازار جهانـی این رونـد صعودی ادامه داشـته باشـد.
نمودار یکساله قیمت جهانی آلومینیوم
ایـن در حالی اسـت کـه صنعـت آلومینیـوم در ایران همچنـان به دنبـال جذب سـرمایه گذار
بـرای تجهیـز و ارتقـای تکنولـوژی تولید اسـت و فعـاالن این حوزه ابـراز امیـدواری میکنند
کـه بـا توجه بـه مزیتهایی کـه در داخل بـرای تولیـد آلومینیوم وجـود دارد کـه از جمله آنها
دسترسـی به سـوخت آسـان اسـت ،سـرمایه گذاران خارجی بـرای حضور مشـارکتی فضای
ایـران ابراز تمایـل کنند.
ولـی بـا این حال هوشـنگ گـودرزی  -رئیس سـندیکای آلومینیـوم  -با بیان اینکه  ۳۰سـال
اسـت آلومینیـوم سـرمایه گـذار خارجی نـدارد ،در اینبـاره اظهار کرد :بـا وجود اینکـه بعد از
برجام بسـیاری از شـرکتها و هیاتهای خارجی به اسـم سـرمایهگذاری وارد کشـور شـدند
و از تجهیـزات و زیرسـاختهای تولیـدی آلومینیوم در ایـران بازدید و ابراز خرسـندی کردند
امـا هیـچ کـدام از آنهـا بـه عمل نرسـید و عملا به خاطـر برخـی موانعـی کـه در انتقالهای
بانکـی و قوانیـن بیثبـات در ایران وجـود دارد نتوانسـتند به توافق نهایی برسـند.
وی گفـت :یکی از اساسـیترین مشـکالتی که پیشـروی سـرمایهگذاران قـرار میگیرد عدم
ثبـات قیمتهایـی ماننـد انـرژی اسـت که اگـر مسـئولین امـر بخواهنـد آن را برطـرف کنند
میتواننـد با مشـخص کـردن قیمت انـرژی در یک دوره  ۱۰سـاله برای برخـی صنایع خاص
تکلیـف سـرمایهگذاران داخلـی و خارجی را روشـن کننـد تا آنهـا بتوانند با برنامهریـزی آینده
را بـرای کسـب و کار صنعـت خود پیشبینـی کنند.
بـا ایـن وجـود برنامـه آلومینیـوم برای چشـمانداز  ۲۰سـاله کـه قرار اسـت تا سـال ۱۴۰۴
تحقـق یابـد ،تولیـد  ۱.۵میلیـون تـن آلومینیـوم اسـت و بنابـر پیشبینیهـای انجـام شـده
ارتقـای ظرفیـت تولیـد در این حـد نیاز به سـرمایه گـذاری  3000تـا  4000دالری برای هر
تـن آلومینیـوم دارد کـه ایـن رقم شـامل زنجیره کامـل تولید ،به معنای اسـتخراج بوکسـیت،
تولیـد آلومینـا و تولید شـمش آلومینیوم اسـت.
در راسـتای توسـعه تولیـد آلومینیـوم و افزایـش ظرفیـت از جملـه طرحهایـی که در لیسـت
احیـای طرحهـای نیمـه تمام ایمیدرو قـرار داشـت ،پروژههای تولیـد آلومینا از نفلینسـینیت،
آلومینـا جنـوب ،بوکسـیت گینه ،آلومینـا جاجـرم و آلومینیوم المهدی بـود که البتـه تمامی آنها
هنـوز بـه مرحله بهرهبرداری نرسـیده اسـت.
ایـن امـر قابـل تامـل اسـت کـه در حالـی بـا وجـود تمـام مزیتهـای تولیـدی در ایـران
هـدف گـذاری  ۲۰سـاله آلومینیـوم  ۱.۵میلیـون تن اسـت کـه بنابـر گفته رئیس سـندیکای
آلومینیـوم ،ایـن رقـم در مقایسـه بـا تولیـد فعلـی کشـورهای خلیج فـارس  ۷۰درصـد کمتر
اسـت ،در حالـی کـه به نظر میرسـد با وجود زیرسـاختها به معنـای وجود مواهـب طبیعی و
رونقـی کـه بـازار جهانی در ایجاد اسـت میتوان بـا برنامهریزی درسـت جایـگاه این صنعت
را در ایـران و جایـگاه ایـران را در بـازار جهانـی ایـن صنعـت بـه شـکل محسوسـی ارتقـاء
بخشید.

آمار  ۴۰درصدی قاچاق مکالمات بینالمللی
مدیــرکل امــور تجــاری شــرکت ارتباطــات
زیرســاخت در حالــی کــه ترافیــک بینالمللــی
را حــق حاکمیتــی دولــت و در حــوزه اختیــارات
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت میدانــد ،میــزان
انتقــال غیرمجــاز مکالمــات تلفنــی بینالمللــی
کشــور را اعــام کــرد.
مجیــد میرزایــی در گفتوگــو بــا ایســنا در
توضیــح ترافیــک مجــاز و غیرمجــاز اظهــار
کــرد :انتقــال ترافیــک تلفنــی یــا همــان
مکالمــات بینالملــل حــق حاکمیتــی دولــت
اســت و شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــه
نمایندگــی از دولــت گیتهایــی را تعییــن
کــرده کــه حالــت مجــاز ترافیــک بینالملــل
بایــد از ایــن گیتهــا بــه خــارج از کشــور
(اصطالحــا اورجینیــت) شــده و از همیــن
گیتهــا هــم وارد کشــور (اصطالحــا
ترمینیــت) شــود و هــر ترافیکــی کــه خــارج
از ایــن گیتهــا رد و بــدل شــود غیرمجــاز اســت.
وی بــا تاکیــد بــر وجــود انتقــال غیرمجــاز مکالمه در
کشــور ،اظهــار کــرد :برآوردهــا نشــان میدهــد کــه
حــدود  ۴۰درصــد ترافیــک بینالمللــی کشــور در
حــال حاضــر بــه صــورت غیرمجــاز منتقــل میشــود

کــه هــم بــه صــورت ترمینیشــن از خــارج کشــور
وارد و هــم بصــورت اورجینیشــن از کشــور خــارج
میشــود ،بــدون اینکــه وارد گیتهــای شــرکت
ارتباطــات زیرســاخت شــوند .ایــن درحالیســت

کــه زیرســاخت بــه عنــوان نماینــده دولــت اختیــار
انحصــاری ارائــه ایــن ســرویس را دارد و ترافیــک
بینالملــل حــق حاکمیتــی دولــت و شــرکت
ارتباطــات زیرســاخت اســت.
مدیــرکل امــور تجــاری شــرکت ارتباطات زیرســاخت

دربــاره آمــار مکالمــات تلفنــی بینالمللــی بیــان
کــرد :تقریبــا روزی چهــار تــا پنــج میلیــون دقیقــه
ترافیــک بیــن المللــی از طریــق گیتهــای زیرســاخت
بــا ســایر کشــورها و بهویــژه کشــورهای همســایه
رد و بــدل میشــود.
میرزایــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه آمــار
دقیــق ترافیــک قاچــاق مشــخص نیســت،
افــزود :ســرویس پرفیکــس  ۰X۰از جملــه
 ۰۶۰ ،۰۵۰ ،۰۴۰ ،۰۳۰ ،۰۲۰و ســرویس IP
 - to IPهمــان مکالماتــی کــه بــا کارت از
 ISPهــا ارائهدهنــدگان خدمــات اینترنتــی-
خریــداری میشــود را در کنــار ســرویس ۰۰
بــرای ســاماندهی ترافیــک بیــن الملــل ایجــاد
کردیــم و بــا ایــن کار بخــش قابــل توجهــی از
ترافیــک شــبکه بیــن الملــل ســاماندهی شــده و
از گیتهــای زیرســاخت منتقــل میشــود.
وی ادامــه داد :امــا بــا ایــن حــال بخشــی از
ترافیــک کمــاکان از مســیرهای غیرمجــاز رد و بــدل
میشــود کــه البتــه بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده
راهکارهایــی را نیــز اســتفاده مــی کنیــم .امــا بــه
هــر حــال برخــی ســودجویان تمایــل دارنــد بــاز هــم
بــه روال کار غیرمجــاز خــود ادامــه دهنــد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی:

چینیها  ۸۵درصد از هزینه ساخت شناورهای ایرانی را تامین میکنند
مدیرعامــل صنــدوق توســعه صنایــع دریایــی
از تفاهمنامــهای کــه باعــث تامیــن مالــی ۸۵
درصــدی ســاخت شــناورهای ایرانــی توســط
کشــور چیــن میشــود خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،مهــرداد مظفــری دیــروز -
یکشــنبه  -در نشســت خبــری خــود بــا بیــان
اینکــه واژه اقتصــاد دریــا بایــد بــه عنــوان پنــج
واژه کلیــدی ،اقتصــادی در ادبیــات مســئوالن و
قانونگــذاران جــا بیفتــد ،گفــت :صنایــع دریایــی
را میتــوان بــا تعریــف ســه موضــوع دارنــدگان،
متقاضیــان و تامینکننــدگان مالــی شــناخت
و ایــن در حالــی اســت کــه مــا تمرکــز خــود
را بــر روی یکــی از اضــاع ایــن مثلــث یعنــی
تامینکننــدگان مالــی قراردادهایــم.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه قراردادهایــی کــه
در حــوزه صنایــع دریایــی عقــد شــده اســت،
گفــت :در حــال حاضــر صنــدوق توســعه صنایــع
دریایــی اقــدام بــه عقــد قــرارداد عاملیــت بــا ســه
بانــک توســعه تعــاون ،صــادرات و رفــاه کــرده تــا
بتوانــد بــا  ۲۱۰میلیــارد تومــان ســرمایه ،بخشــی
از تامیــن مالــی حــوزه دریــا را بــه عهــده بگیــرد.
همچنیــن در کنــار قراردادهــای عاملیــت بانکــی،
قــراردادی نیــز بــا شــیالت منعقــد شــده اســت
کــه طــی هماهنگیهــای صــورت گرفتــه بــا

رئیــس ایــن ســازمان قــرار شــد پروژههایــی کــه
جهــت نوســازی نــاوگان بــه ایــن صنــدوق معرفــی
میشــود ،تامیــن اعتبــار شــود.
مظفــری در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه جــذب
ســرمایه گــذاری خارجــی از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت ،افــزود :شــاید بهتریــن قــراردادی
کــه منعقــد شــده اســت مربــوط بــه جــذب
ســرمایه خارجــی باشــد کــه در همیــن رابطــه بــا
شــرکت ملــی ماشــین ســازی چیــن قــراردادی
عقــد شــده کــه ایــن شــرکت بــا عاملیتــی کــه
بانــک توســعه چیــن دارد  ۸۵درصــد از هزینــه
پــروژه ســاخت شــناورهایی کــه از طریــق صنــدوق
توســعه صنایــع دریایــی ایــران معرفــی میشــود
را متقبــل شــوند.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر قــرارداد ایــن
صنــدوق توســعه صنایــع دریایــی در خصــوص
تامیــن مالــی ایــن حــوزه اظهــار کــرد :در
راســتای تامیــن ضمانتنامههــای مالــی
بــرای صنایــع دریایــی قــرارداد دیگــری
بــا صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری
آبــان امضــا شــده اســت کــه بــر اســاس آن
بتوانیــم از مزیتهــا و قابلیتهــای قانونــی ایــن
صنــدوق کــه در ارتبــاط بــا بانــک توســعه تعــاون
دارد جهــت صــدور ضمانتنامههــای ســاخت تــا
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ســقف  ۷میلیــارد تومــان اســتفاده کنیــم.
مدیــر عامــل صنــدوق توســعه صنایــع دریایــی
ادامــه داد :در مرحلــه صــدور ضمانتنامههایــی
کــه توســط صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری
تعــاون صــورت میگیــرد  ۵۰درصــد از کارمــزد
هزینــه صــدور را صنــدوق توســعه دریایــی پرداخت
میکنــد و ایــن در حالــی اســت کــه بانــک
توســعه تعــاون بابــت ماهیتــی کــه دارد تخفیفــی
را نیــز بــرای تعاونیهــای فعــال در حــوزه دریــا
نیــز در نظــر میگیــرد .مظفــری در خصــوص
تاثیــرات اعطایــی در شــش ماهــه اول امســال بــه
واحدهــای صنایــع دریایــی گفــت :برنامــه اعطــای
تســهیالت در ســال جــاری حــدود  ۲۰۰میلیــارد
تومــان اســت کــه جهــت دریافــت ایــن میــزان
اعتبــار تــا کنــون هــزار متقاضــی بــه بانکهــا
معرفــی شــدند کــه حــدود  ۴۰تــا  ۵۰درصــد آنهــا
توانســتند تســهیالت بانکــی را دریافــت کننــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری هجدهمیــن
همایــش و نمایشــگاه صنایــع دریایــی در روزهــای
آینــده تصریــح کــرد :امســال صنــدوق صنایــع
دریایــی جــذب ســرمایه خارجــی را قبــل از شــروع
همایــش بــا  ۸۵درصــد فاینانــس صــورت داده
اســت کــه مســئوالن بانــک چینــی نیــز در ایــن
رویــداد حضــور خواهــد داشــت.

معاون شرکت بازرگانی دولتی خبر داد

مزایده ویالی پسر فوتبالیست
بابت بدهی برنج

در حالـی کـه طـی ماههـای گذشـته بدهـی ۲۵
میلیـارد تومانـی پسـر یکـی از فوتبالیسـتهای
سـابق و معـروف تیـم ملـی بـه وزارت جهـاد
کشـاورزی بابـت خریـد برنـج خارجی رسـانهای
شـد ،همچنـان ایـن بدهـی برجـای خـود باقـی
اسـت و بـه دلیـل نپرداختـن آن ،ویلای ایـن
شـخصیت برجسـته طی هفته گذشـته بـه مزایده
گذاشـته شـد تـا بـا فـروش آن حقـوق دولتـی
پرداخـت شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،چنـدی پیـش برخـی از
رسـانهها و شـبکههای اجتماعـی خبـر فـروش
«برنـج آلـوده» از سـوی شـرکت بازرگانـی دولتی
ایـران بـه پسـر یکـی از فوتبالیسـتهای سـابق
تیـم ملـی را منتشـر کردهانـد کـه در همـان زمان
علـی قنبـری  -معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی
 بـه ایسـنا اعلام کـرد کـه برنجهـای فروختهشـده هیـچ مشـکلی نداشـته و اگـر فـرد مربوطه
بدهـی  ۲۵میلیـاردی خـود را نپردازد ،سـند ملکی
رهنـیاش بـه اجرا گذاشـته میشـود و شـایعات
مطـرح در ایـن زمینـه کاملا تکذیـب میشـود.
بـه گفتـه قنبـری ،بـر اسـاس قانـون بودجـه
سـال  ۱۳۹۳چنـد محمولـه برنـج بـه پسـر ایـن
فوتبالیسـت و  ۱۰نفـر دیگر فروخته شـد که البته
بـا ایشـان معامله بـه صـورت رهنی انجام شـد و
قـرار بـود تـا ضمـن گذاشـتن وثیقـه ملکـی بعدا
بهـای برنـج بـه دولـت پرداخت شـود.
مدیرعامـل شـرکت بازرگانـی دولتـی ارزش برنج
فروختـه شـده به ایـن فوتبالیسـت را حـدود ۲۰
میلیـارد تومـان عنوان کـرد و گفته که با محاسـبه
سـود آن ،وی  ۲۵میلیـارد تومـان به این شـرکت
بدهـکار اسـت؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکه طی
دو سـال گذشـته چندیـن بـار بـه نامبـرده مهلت
داده شـده و مهلـت او نیز به پایان رسـیده اسـت،
اگـر نامبـرده بدهـی خـود را نپـردازد سـند ملـک
رهنـیاش بـه اجاره گذاشـته میشـود.
اکنـون بیـش از دو مـاه از ایـن اتفـاق مـی گذرد
امـا همچنـان علیرغـم هشـدارهای وزارت جهـاد
کشـاورزی مبنـی بـر بـه اجـرا گذاشـتن سـند
ملکـی رهنی ایـن فرد بدهـکار ،هنوز طلـب دولت
پرداخـت نشـده اسـت و به گفته حسـن عباسـی
معروفـان  -معـاون شـرکت بازرگانـی دولتـی
ایـران  -طـی هفتـه گذشـته ویلای پسـر ایـن
فوتبالیسـت بدهکار واقع در لواسـان کـه پیش از
این سـندش بـه عنـوان تضمیـن به رهـن دولت
گذاشـته شـده بـود ،بـه مزایـده گذاشـته شـد تا
بـا فـروش آن طلـب دولـت از این محـل پرداخت
شو د .

