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اقتصادی

انرژی

وعدههای خوش نفتی چگونه عملی میشوند؟

وزیر نفت از زمان شــروع فعالیــت خود درباره
صنعت نفت و افزایش فروش وعدههایی را بیان
کرده ،به تازگی نیز اعالم کرده است که بهزودی
خبرهای خوبی در زمینه تنوع قراردادهای نفت
خام و میعانات گازی و تهاتر نفتی اعالم میشود،
موضوعی که واکنشهای متعددی را از ســوی
کارشناسان به همراه داشته است.
به گزارش ایســنا ،تحریمهای آمریکا سبب شد
ایــران از آوریل  ۲۰۱۸تا آوریل  ۲۰۲۱از تولید
یک میلیارد و  ۸۰۰میلیون بشکه نفت و بیشاز
 ۱۰۰میلیارد دالر درآمد نفتی محروم شــود و
این موضوع به وارد آمدن بیش از  ۱۰۰میلیارد
دالر خســارت در زمانی منجر شد که نیازمند
تأمین ضروریات کشــور از جمله برای مقابله با
شــیوع کرونا بودهایم و این در حالی اســت که
ایران آمادگــی دارد به محض برطرف شــدن
تحریمهای یکجانبه و ظالمانه دولت آمریکا ،با
افزایش تولید نفت به باالترین سطح ممکن ،در
جهت جبران خسارتهای فراوان صورت گرفته
در اثر تحریمهای یکجانبه آمریکا حرکت کند.
در این میان جواد اوجی ،وزیر نفت اعالم کرده
که بــهزودی خبرهای خوبــی در زمینه تنوع
قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی
اعالم میشــود و با توجه به نیاز دنیا به انرژی و
با اســتفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست
خارجــی ،فروش نفــت بهصــورت تهاتری در
دستورکار قرار گرفته است و در این زمینه تهاتر
نفت با کاال و سرمایهگذاری از روشهایی است
که انجام میشود.
به گفتــه وی ایران آماده پذیرایی و اســتقبال
گرم از سرمایهگذاران خارجی و داخلی خواهان
سرمایهگذاری در حوزه صنعت نفت و گاز است و
سرمایهگذاران در قبال اقدامهای خود میتوانند
نفت و میعانات گازی را بهصورت تهاتر دریافت
کنند .سرمایه گذاران داخلی مانند هلدینگها و
بنگاههای اقتصادی بزرگ میتوانند برای توسعه
میدانهــای گازی کشــور ورود کنند و پس از
توسعه میدان ،گاز طبیعی و میعانات گازی در
قبال هزینه ســرمایهگذاری و سود آن به عنوان
خوراک یا سوخت دریافت کنند ،در عین حال
معاونت برنامهریــزی وزارت نفت آماده پذیرش
ســرمایه گذاران در توســعه میدانها و امضای
قرارداد با آنهاست.
> توسعه صنعت نفت چقدر نزدیک است؟

در این میان اما کارشناســان در مورد چگونگی
تحقق ایــن وعدهها نظرات گونــا گونی دارند،
مرتضی بهروزی فر  -کارشــناس ارشــد حوزه
انرژی ،گفت :تهاتر نفت موضوع جدیدی نیست،
قراردادهــای بیمتقابل نیز همیــن مفهوم را
داشت ،اما مسئله این است که با وضعیت فعلی
و وجود تحریمها تقریبا امکان جذب سرمایهگذار
خارجی بسیاری وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه سرمایه الزم برای سرمایهگذاری
در صنعت نفت بسیار بزرگ است ،افزود :به طور
مثال تامین  ۲۲میلیارد دالر برای صنعت گاز یا
 ۲۵۰میلیارد دالری برای صنعت نفت توســط
بخش خصوصی داخلی تقریبا غیر ممکن است،
حتی اگر این ســرمایه نیز توسط بخش داخلی
جذب شود عمدهترین مشکل در توسعه صنعت

نفت موضوع تکنولوژی است.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه تا
زمانی که نتوانیم سرمایهگذار و پیمانکار خارجی
را جذب کنیــم کامال نمیتوان روی توســعه
صنعت نفت حســاب باز کــرد ،گفت :در حوزه
صنعت نفت با دو مشکل مواجه هستیم که باید
در قالب کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت به
آن نگاه کــرد ،موضوع کوتاه مدت بحث فروش
نفت اســت که این موضــوع میتواند با تحقق
برجام و  FATFبرطرف شود.
بهروزی فر ادامه داد :ایران دارنده دومین ذخایر
گاز و یکی از بزرگترین دارندگان نفت دنیا است
اما متناسب با این جایگاه نتوانسته در تولید نفت
و گاز آنطــور که باید قــدم بردارد و عمال نقش
چندانــی در بازارهای جهانی ندارد لذا تا زمانی
که تحریمها یرداشته نشود ،سرمایهگذار خارجی
ورود نخواهد کرد.
وی بــا بیان اینکه باید به این موضوع نیز توجه
کرد که مشکالت فعلی تنها با فروش نفت حل
نمیشود و از این طریق تنها میتوانیم مشکالت
جاری کشور را برطرف کنیم ،گفت :اینکه انتظار
داشته باشیم با فروش نفت بتوانیم صنعت نفت
و گاز را توسعه دهیم تصور غلطی است.
> میتوان به آینده صنعت نفت امیدوار بود

البته در مقابل این صحبتها برخی از کارشناسان
باور دیگری دارند و معتقدند که با اجرای چنین
سیاســتهایی میتوانیم شاهد توسعه صنعت
نفت باشــیم ،در این راســتا جهانبخش امینی
 کارشــناس ارشــد حوزه انرژی گفت :خیلیاز خبرها را نمیتوان رســانهای کرد چراکه در
شــرایط تحریم مبادالت نفتی باید بر اســاس
چارچوبهای خاصی باشــد ،باتوجه به اینکه با
برخی از شــرکتها و کشورها تعامالتی صورت
گرفته امکان بهبود شــرایط و رفع مشــکالت
وجود دارد اما مصلحت این است که تمام مسائل
خبری نشود.
وی بــا بیان اینکــه باتوجه به شــرایط تحریم
بســیاری از شرکتها تمایلی به رسانهای شدن
تعامل نیســتند چراکه ممکن است در صورت
علنی شــدن مشــکالتی برای آنها به وجود
آید ،اظهار کرد :تبــادالت نفتی قطعا میتواند
موجب ایجاد تحول در صنعت نفت کشور شود،
برخی از صنایع نیازمند زیرساخت و تکنولوژی
هستند و با انجام چنین اقداماتی میتوانیم ازآن
بهره ببریم.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی افزود :حتی
تعهداتی که برخی وزارتخانهها در بحث واردات
دارند ،با تبادل نفت میتواند یک تعادل نسبی
در بازار ایجاد کند ،قطعا تبادل نفت مشکلگشا
خواهد بــود و اثــرات مثبت آن عاید کشــور
خواهد شد.
امینی با اشــاره به صحبتهــای وزیر نفت در
خصوص ورود ســرمایه گــذاران داخلی برای
توسعه میدانهای گازی کشور و درنظر گرفتن
تسهیالتی برای آنها ،گفت :قطعا این موضوع
موجب افزایش جذب ســرمایه گذاران داخلی
خواهد شد و سیاست وزیر نفت میتواند موجب
ایجاد یــک چرخش مالی خــوب برای بخش
خصوصی شود.

روسیه

رکوردزنی ذخایر طال و ارز روسیه

روســیه اکنون پنجمین دارنــده بزرگ ذخایر
ارزی در جهان اســت .به گزارش ایسنا به نقل
از راشــاتودی ،دادههای بانک مرکزی روســیه
نشــان میدهد که حجم ذخایــر طال و ارز این
کشور تا پایان ماه سپتامبر با  ۱.۹درصد افزایش
(معــادل  ۱۷.۴میلیارد دالر) به  ۶۱۸.۲میلیارد
دالر رسیده است .به گفته بانک مرکزی روسیه،
این افزایش ناشی از تداوم روند تقویت ذخایر و
تغییر در نرخهای برابری ارز حاصل شده است.
ذخایر ارزی روسیه شامل ارز ،طال ،حق برداشت
مخصوص از بانک تسویه بین المل و اوراق قرضه
کشورهای خارجی اســت .طی یک سال اخیر
میــزان ذخایر طال و ارز روســیه ۱۴درصد و از
ابتدای ســال جاری میالدی ۷.۹درصد بیشتر
شــده اســت۱۵۰ .میلیارد دالر از ذخایر بانک
مرکزی روسیه را طال تشکیل میدهد که نسبت
به مدت مشابه ماه قبل  ۲۰میلیارد دالر بیشتر
شده اســت .در حال حاضر روسیه بزرگترین
خریدار طال در جهان و چهارمین دارنده بزرگ
این فلز گران بها محســوب میشود .روسیه در
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شــرایطی در پنج سال گذشته به طور متوسط
 ۲۰۰تن طال در سال خریداری کرده است که
سال گذشته این کشور  ۸۱میلیارد دالر از ذخایر
دالری خود را به طال و ارزهای دیگر تبدیل کرده
است .به گفته بانک مرکزی روسیه تا پایان سال
گذشــته پوند انگلیس  ۶.۳درصد از کل ذخایر
ارزی روسیه را تشــکیل میداده که نسبت به
ســال قبل آن  ۰.۲درصد کمتر شده است .در
طرف دیگر اما طال سهم خود را از  ۱۹.۵درصد
در ســال  ۲۰۱۹به  ۲۳.۳درصد در سال ۲۰۲۰
رسانده است .اتفاق مشابهی هم برای یوان چین
افتاده که ســهم آن از ذخایر از  ۱۱.۴درصد به
۱۲.۸درصد رسیده است .این کشور هم چنین
تصمیم گرفته است استقراض بر حسب دالر را
کنار بگذارد و دیگــر ارزهای مهم جهانی نظیر
یوان را جایگزین اســکناس ســبز کند .وزارت
دارایی روســیه در بیانیهای اعالم کرد امســال
و ســال آینده ،وامهای خارجی روسیه تنها بر
حسب یورو و یوان خواهد بود و دیگر استقراضی
بر حسب دالر صورت نخواهد گرفت.

معامالت در پاییز کاهش یافت

ورود بازار مسکن به فاز سردرگمی

بازار مسکن در روزهای اخیر به لحاظ حجم معامالت نسبت به شهریورماه با افت مواجه شده و برخی متقاضیان در انتظار کاهش قیمتها به سر میبرند،
زیرا معموال در فصل پاییز با پایان پیک جابهجایی احتمال کاهش نسبی نرخهای پیشنهادی وجود دارد اما فعاالن بازار امید چندانی به ریزش قیمتهای
قطعی ندارند؛ از طرف دیگر انتظار برای شروع پروژههای دولتی ،رکود ساخت و ساز توسط بخش خصوصی را تشدید کرده است
وی افزود :مســئله دیگر به تورم عمومی مربوط میشود .به هر حال
مردم در جامعه به عینه شاهد رشد همه کاالها از مواد غذایی گرفته
تا پوشــاک ،لوازم خانگی و غیره هستند .این تورم نگرانکننده است
و ترس از افزایش قیمت باعث شد کسانی که تصمیم به خرید خانه
داشتند این تصمیم را عملی کنند.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه ســازان تاکید کرد :متقاضیان مسکن
نمیتوانند به راحتی باور کنند که دولت قادر باشد سالیانه یک میلیون
واحد مسکونی احداث کند .البته گفته شده که قرار است واحدها از
طریق بسترهای قانونی و حمایتی مثل صندوق ملی مسکن ساخته
شود که امیدواریم شکل اجرایی به خود بگیرد.

با شــروع فصل پاییز ،مشاوران امالک از افت معامالت مسکن نسبت
به تابستان خبر میدهند .در عین حال حجم آپارتمانهای مرغوب و
کلیدنخورده نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته است .بررسیهای
میدانی نشــان میدهد در حال حاضر عمده فایلهای موجود در بازار
امــاک را واحدهای باالی  ۱۰ســال تشــکیل میدهد .درخصوص
قیمتهــا نیز هنوز تغییر آنچنانی دیده نمیشــود اما انتظار کاهش
نسبی نرخهای پیشنهادی در فضای کلی بازار وجود دارد.
> افزایش معامالت در مناطق مصرفی

یکی از اتفاقاتی که در ماههای اخیر رخ داده کاهش حجم معامالت
سرمایهای است؛ به طوری که سهم مناطق گران قیمت مثل مناطق
 ۱و  ۳از معامالت مســکن کاهش یافتــه و مناطق جنوبی تهران با
افزایش حجم خرید و فروش مواجه شدهاند .به طور مثال منطقه ۱۰
که در سالهای گذشته در رتبه هفتم تا هشتم از نظر تعداد معامالت
مســکن در تهران قرار داشــت به جایگاه دوم ارتقا یافته که نشــان
میدهد طرف تقاضا به سمت واحدهای کوچک متراژ و ارزان قیمت
سوق یافته است.
به طور کلی در شهر تهران حجم معامالت پس از رشد  ۴۲درصدی
ماهیانه در شــهریورماه ،در مهرماه با کاهش مواجه شــده اســت.
در شهریورماه  ۷۷۸۹واحد مسکونی در تهران معامله شد که البته در
مقایسه با شهریور پارسال  ۸درصد کاهش یافت .پیشبینی میشود
در مهرماه تعداد معامالت به پنج تا شش هزار فقره برسد.
تشدید رکود ناشی از توقف فعالیتهای ساختمانی نیز در ماههای اخیر
محســوس شده است .فعاالن بازار امالک میگویند در پی وعدههای
مســئوالن مبنی بر کاهش قیمت و ساخت مسکن در مقیاس انبوه،
بســیاری از سازندگان بخش خصوصی دست نگه داشتهاند؛ زیرا این
دیدگاه در طرف عرضه ایجاد شــده که با کاهش آتی قیمتها واحد
آنها که با مصالح گران قیمت تولید میشود به فروش نخواهد رفت.
در عین حال که معامالت مسکن در رکود قرار دارد بررسی کف بازار
نشــان میدهد قیمتها کاهش نداشته و مالکان از کاهش نرخهای
پیشنهادی و حتی ارائه تخفیف خودداری میکنند .انتظارات تورمی،
کاهش تا  ۸۰درصدی ســاخت و ساز نسبت به  ۱۰سال قبل و فقر

واحدهای نوســاز منجر به افزایش نسبی فشــار تقاضا در مقایسه با
واحدهای موجود شده اســت؛ به طوری که با وجود رکود معامالت،
حجم خرید و فروش  ۳۳درصد بیش از حجم ساخت و ساز است.
از طرف دیگر قیمتهای پیشنهادی با آنچه که معامله میشود تفاوت
تــا  ۳۰درصدی دارد .مالکان بعضــا نرخهای نجومی برای واحدهای
خود تعیین میکنند که مدتها بدون مشــتری است و این مسئله
در آپارتمانهای نوساز نمود بیشتری دارد .ایجاد فاصله بین قیمتهای
قطعی با قیمتهای پیشنهادی در واحدهای نوساز باعث شده تا طرف
تقاضا به ســمت واحدهای قدیمی سوق پیدا کند؛ به طوری که طی
یک ســال گذشته سهم واحدهای باالی پنج ســال از  ۶۲درصد به
۶۷درصد کل معامالت رســیده اســت .این در حالی است که شش
سال قبل خانههای باالی پنج سال تنها  ۴۴درصد خرید و فروشها
را در بر میگرفت.
> علت رونق نسبی بازار مسکن در شهریورماه چه بود؟

ســید محمد مرتضوی  -کارشناس بازار مسکن  -معتقد است :رونق
نسبی بازار مسکن در شهریورماه از چند عامل نشأت گرفته بود .اولین
علت به پیک جابهجایی در شهریورماه مربوط میشود که همهساله
وجود دارد .در ماههــای آینده چنین حجمی از جابهجایی نخواهیم
داشت و معامالت در این بخش کاهش مییابد.

> وعده کاهش قیمت مسکن مخرب است

همچنین بیتاهلل ســتاریان  -کارشــناس بازار مسکن  -در تشریح
طــرح جهش تولید و تامین مســکن به ایســنا گفــت :در احداث
یک میلیون واحد مســکونی در سال باید این موضوع را مدنظر قرار
دهیم که حل مشــکالت بخش مسکن در کوتاهمدت میسر نیست و
دست کم ۱۰سال زمان میبرد .حتی اگر بتوانیم سالیانه یک میلیون
واحد بسازیم که البته تقریبا محال است ،باز هم زودتر از  ۱۰سال به
نتایج مورد نظر در بازار مســکن دست پیدا نمیکنیم؛ زیرا در بخش
عرضه کسری بسیار باالیی داریم.
وی افزود :فقط در دو یا سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بازار
مسکن در حالت ثبات قرار داشت؛ آن هم به این دلیل که بازار امالک
همیشه دنبال یک ثبات سیاسی است.
به گفته ســتاریان ،وقتی با شــروع یک پروژه وعده داده میشود که
قیمت خانه پایین میآید یا باال میرود بازار دچار تنش میشــود و
هردو به یک اندازه مخرب اســت .مسکنسازهای کشور ما خردهساز
هســتند؛ کسانی که در حد  ۵.۱۰یا نهایتا  ۱۰۰واحد میسازند .این
افراد مثل کمپانیهایی که چند ده هزار واحد احداث میکنند تحلیل
روشنی از تمام جوانب بازار مســکن ندارند .بنابراین وقتی مسئولی
اعالم میکند که قرار است قیمت مسکن پایین بیاید (وعدهای که در
طول  ۵۰سال گذشته هیچ وقت محقق نشده) نتیجه این میشود که
این خردهسازها مثل گنجشک از بازار مسکن پر میزنند و میروند

وزیر ارتباطات:

برنامه داریم مردم با فیبرنوری سرعتهای چندگیگی را تجربه کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :برنامه ما این است که در
چهار ســال آینده ،به تکتک خانههای مردم ،فیبر نوری ببریم و
پروژه فیبر در منزل را اجرا کنیم که مردم سرعتهای چندگیگی
را تجربه کنند.
به گزارش ایســنا ،عیســی زارعپور در حاشیه بازدید از کنفرانس
ظرفیت شبکه ملی اطالعات توســعه پایدار زیرساختها ،با بیان
اینکه شبکه ملی به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست،
اظهار کرد :شــبکه ملی اطالعات به این معناست که ما در داخل
کشور یک شبکه پرظرفیت داشته باشیم که وقتی میخواهیم به
ارتباطات بینالملل هم مرتبط شویم ،حداکثر ظرفیت به کمک آید
و مردم تجربه کاربری خوبی داشته باشند .ازجمله اینکه برنامه ما
در وزارت ارتباطات این اســت که در چهار سال آینده ،به تکتک
خانههــای مردم ،فیبر نوری ببریم و پــروژه فیبر در منزل را اجرا
کنیم که مردم سرعتهای چندگیگی را تجربه کنند.
وی دربــاره نقش بخــش خصوصی در ظرفیتهای شــبکه ملی
اطالعــات توضیح داد :ما ظرفیتهای بســیار خوبــی در تولید
محصــوالت مرتبط بــا حــوزه ارتباطــات در کشــور داریم .از
تجهیــزات انتهایی مثل مودم گرفته تا تجهیزات شــبکه انتقال،
انواع ســوئیچهای مخابراتی و نــوری ،تجهیزات الیههای مختلف
تا راهاندازی دیتاســنتر ،ظرفیت زیادی در کشــور وجود دارد که
میتوان برای توسعه شبکه ملی اطالعات و افزایش افزایش کیفیت
ارتباطات استفاده کرد.
او ادامــه داد :محصــوالت ما هیچ نقصی نســبت بــه نمونههای
مشــابه خارجی ندارند و ما امکان صادرات این محصوالت را هم
به خارج از کشــور داریم که باید برنامهریزیهای مناسبی توسط
دســتگاههای متوالی ازجملــه وزارتخانههــای ارتباطات ،صمت
و اقتصاد صورتگیرد که ما شــاهد حضــور محصوالت ایرانی در
بازار خارجی باشــیم .البته همین االن هم در بعضی از کشورهای
همسایه از این محصوالت استفاده میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشــان کرد :شــبکه ملی
اطالعات یک طرح بزرگ است که بخشهایی از آن در هشت سال
گذشــته انجام شده اما اگر بخواهیم ابالغیات شورای عالی فضای
مجازی درباره شــبکه ملی اطالعات و مصوبه سال گذشته شورا
درباره طرح کالن شــبکه ملی اطالعات که  ۵۳کالنپروژه تعریف
شــده و حدود هفت پروژه در حوزه وزارت ارتباطات است را مبنا
قرار دهیم ،شاید نزدیک به  ۳۵تا  ۴۰درصد پیشرفت داشته باشد.
اینجا افق را ســال  ۱۴۰۴گذاشــتند و ما تالشمان این است که
ظرف دو تا حداکثر سه سال آینده ،شبکه ملی اطالعات را بهشکل
کامل محقق کنیم.

زارعپور با بیان اینکه پروژه فیبر نوری به منازل ،یک کار سخت و
پیچیده اســت ،افزود :مخصوصا در شهرهای بزرگ که کندهکاری
و رساندن فیبر به همه نقاط کار سختی است اما نیاز به یک عزم
ملی دارد که من آن را در دولت ســیزدهم میبینم که این اتفاق
رخ دهد .همه تجهیزات شبکه ملی اطالعات در داخل کشور وجود
دارد ،ما فیبر نــوری را هم از خارج از کشــور وارد میکردیم اما
حاال در کشور تولید و حتی به خارج صادر میشود .اما ما مشکل
خودناباوری داریم .مخصوصا به الیههای مدیریتی توصیه میشود
که این نمایشگاهها و کارخانهها را ببینند که جوانان ما میتوانند
آینده درخشانی برایمان در این حوزه رقم بزنند.

وی ادامه داد :بحث بعدی هــم بحث کرونا بود که این صنعت را
غافلگیر کرد و نیازمندیهای مردم به ترافیک چند برابر گذشته
شده و شــبکه برای این اندازه ظرفیت طراحی نشده بود .االن ما
در شرایطی هستیم که باید به سرعت هم افزایش ظرفیت در الیه
دسترســی داشته باشیم ،توسط اپراتورها ،هسته شبکه و ترافیک
بینالملل .البته ما در هســته شبکه مشکلی نداریم و درحالی که
کل ترافیک کشــور پنج ترابایت اســت ،ما تا  ۲۰ترابایت ظرفیت
داریــم .در ترافیک بینالملل هم دارد کار انجام میشــود ،اما در
دو هفته اخیر مخصوصا به دلیل بازگشایی مدارس افزایش تقاضا
داشــتیم و همکاران به دنبال این هستند که متناسب با افزایش
تقاضا ،ظرفیت را افزایش دهند.

وی با اشاره به بررسی طرح حمایت از کاربران مجازی در مجلس،
بیان کرد :ما یــک نماینده معرفی کردیم و حضــور فعالی برای
ارتقا این طرح خواهیم داشــت .البته هنوز چیزی مکتوب نشده
و طبق مصوبه مجلس قرار اســت کارگــروه ویژهای از نمایندگان
کمیسیونهای مختلف تشکیل شــود تا برای دغدغه نمایندگان
طرحی تهیه و پیشنویس اولیه را تکمیل کنند ،زیرا ما معتقدیم
این طرح عالوه بر نقاط قوت ،نقاط چالشبرانگیزی دارد که حتما
باید به آنها توجه شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد :ما نظرات جدی نسبت
بــه این طرح داریم و با توجه به فضای همراهی و نخبگانی که در
مجلس وجود دارد و با همکاری نمایندگان میتوانیم در عین حال
که فضای مجازی را نظاممندتر و قانونمندتر از گذشــته میکنیم،
از این فرصت برای پیشــرفت کشور بهصورت حداکثری استفاده
کنیم .فناوری اطالعات برای کشور یک فرصت است و ما میتوانیم
از این ابرار برای ارتقا کارآمدی و بهتر کردن زندگی مردم استفاده
کنیم و نگاه دولت سیزدهم هم این است که از این فرصت حداکثر
استفاده را ببرد.

> بهعنوان وزیر جمهوری اسالمی ،باید خطوط قرمز را رعایت کنم

> طرح صیانت نقاط چالشبرانگیزی دارد

> سرمایهگذاری الزم برای توسعه ارتباطات صورت نگرفته است

زارعپور درباره مشکالت اینترنت در هفتههای اخیر نیز توضیح داد:
مشکل کالنتر ما این است که در چند سال گذشته سرمایهگذاری
الزم برای توســعه ارتباطات به چند دلیل صورت نگرفته اســت.
یکــی از دالیل مشــکالت تحریمی و افزایــش هزینهها بوده که
اپراتورها نتوانستند سرمایهگذاری الزم را انجام دهند که حاال بعد
از تحریمها ،خیلی از محصوالت موردنیاز صنعت مخابرات کشــور
بومیسازی شده و این امید هست که ما بحث توسعه را بهسرعت
در کشور دنبال کنیم.

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره حضور در شــبکههای
اجتماعــی اظهــار کرد :من از پیامرســانها اســتفاده میکنم،
اما وزیر جمهوری اســامی ایران هســتم و باید خط قرمزها را
رعایت کنم .تصمیمگیری درباره فیلتر شــدن و نشدن پلتفرمها
هــم یک کارگروه دارد و ما یک عضو از این کارگروه هســتیم و
تصمیمگیری با ما نیســت .البته نگاه دولت ســیزدهم این است
که از این پلتفرمها و ظرفیتهایی که فناوری برای بهتر شــدن
زندگی مردم فراهم کرده ،حداکثر استفاده را بکنیم و به هیچوجه
نگاهمان مسدودسازی نیســت ،اما این فضا باید قانونمند شود،
زیرا تمام زندگی مردم از آموزش و اقتصاد و اشتغال در این فضا
شــکل گرفته و حتما و قطعا باید این فضا شفاف و نظاممند شود
و حقوق مردم حفظ شود.
زارعپور با اشــاره به توســعه پلتفرمهای بومــی و حضور آن در
کشــورهای دیگر بیان کرد :ما همین حاال هم ظرفیتهای خوبی
و پلتفرمهای بومی داریم که اغلب مردم از آنها استفاده میکنند
و این نشــان میدهد که ما توان و ظرفیتــش را داریم .درحالی
که در کشــورهای همســایه و حتی اتحادیه اروپا گرفتارند که با
پلتفرمهــای بینالمللی که قواعد حاکمیتی کشــورها را رعایت
نمیکنند ،چه برخوردی کنند و اکنون وارد فاز رگولیشــن شدند
و جریمــه وضع میکنند و تازه به این فکر افتادند که پلتفرمهای
بومی داشته باشند .ما در ایران اعالم آمادگی کردیم که میتوانیم
ظرفیتهایمان را در اختیار کشورهای دوست و همسایه قرار دهیم
که مورد استقبال هم واقع شده ،اما یک مسیر کوتاهمدت نیست و
نیاز به مذاکره و پیگیری دارید و زیرساختهای حقوقیاش باید در
آن کشورها فراهم شود ،اما این امید هست که پلتفرمهای ایرانی
در منطقه فعال شود.

چین

تورم چین در حال صفر شدن!

نرخ تورم چین در ادامه مســیر نزولی خود به
۰.۷درصد رســید.به گزارش ایســنا به نقل از
تریدینگ اکونومیکس ،نرخ تورم چین در ١٢ماه
منتهی به سپتامبر به مثبت  ۰.۷درصد رسید.
این نرخ تورم کــه  ۰.۱درصد کمتر از تورم ماه
قبل و  ۰.۲درصد کمتر از نرخ پیشبینی شــده
توســط کارشناســان بوده ،بیش از همه تحت
تأثیر کاهش قیمت گوشــت خوک قرار گرفته
که تــورم آن به منفی  ۴۶.۹درصد کاهش پیدا
کرده اســت .این کمترین تورم ثبت شده  ۶ماه
اخیر در چین بوده اســت .مــواد غذایی با تورم
منفــی  ۵.۲درصدی و مراقبتهــای درمانی با
تورم  ۰.۴درصــدی از بخشهای مهم کاهنده
تورم بودهاند .در بین ســایر بخشهای تورمی،
تورم بخش فرهنگ و آموزش  ۳.۲درصد و آب
و برق  ۱.۱درصد اندازهگیری شده است.هسته
تورمی که تورم بخش انــرژی و مواد غذایی را
به دلیل نوســانات باالی قیمت در آنها در نظر
نمیگیرد ،در این ماه به  ۰.۶درصد رسیده که در

مقایسه با ماه قبل  ۰.۱درصد کمتر شده است.
متوســط نرخ تورم چین در بازه زمانی ۱۹۸۶
تــا  ۲۰۲۱معادل  ۴.۹۵درصد بوده اســت که
باالترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۱۹۸۹
بــا  ۲۸.۴۰درصد و کمترین تورم نیز مربوط به
آوریــل  ۱۹۹۹با منفی  ۲.۲درصد بوده اســت.
بر مبنــای ماهانه ،نرخ تورم چین در این ماه به
صفر درصد رسیده است که  ۰.۱درصد کمتر از
تورم ماهانه ثبت شده این کشور برای ماه قبل
به حساب میرود.با کاهش سرعت شیوع کرونا،
روند بازگشایی کســب و کارها در چین شدت
یافته اســت .یی گانگ -رئیــس بانک مرکزی
چین با برشــمردن برخی از اقدامات این بانک
برای ثبات بخشــی به بازارهای مالی این کشور
گفته اســت که تالشها برای حمایت بیشتر از
بخشهای مختلف اقتصادی ادامه خواهد یافت
هر چند که به لطف زیرســاختهای نیرومند،
اقتصاد این کشور با وجود شیوع گسترده کرونا
آسیب زیادی ندیده است.

کاالهای ایرانی از راه دریا به روسیه میرسند

سازمان توسعه تجارت در جدیدترین برنامه خود ،راهاندازی شش
خط دریایی منظم برای نقل و انتقــال کاالهای ایرانی در دریای
خزر را رسما کلید زد.
به گزارش ایسنا ،در طول هفتههای گذشته با توجه به باال گرفتن
برخی اختالف نظرهای سیاسی با آذربایجان و مشکالتی که برای
برخی کامیون داران ایرانی در این کشور به وجود آمده بود ،رئیس
سازمان توســعه تجارت اعالم کرد که با یک برنامه ریزی جدید،
ایران از دو مســیر تالش میکند بدون نیاز به آذربایجان کاالهای
خود را انتقال بدهد.
یکی از این مسیرها که به شکل زمینی نهایی میشود ،ایران را از
طریق ارمنســتان به گرجستان و سپس کشورهای اروپای شرقی
متصل خواهد کرد و گام دوم ایران اســتفاده از ظرفیت ترانزیتی
دریای خزر خواهد بود که در سالهای گذشته کمتر از آن استفاده
شده است.
بر اساس توافق جدیدی که میان سازمان توسعه تجارت و شرکت
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نهایی شده ،از این پس کاالهای
ایرانی از شش مسیر دریایی نیز امکان صادرات به کشورهایی چون
روسیه و قزاقستان را خواهند داشت.

علیرضا پیمانپاک  -رئیس ســازمان توسعه تجارت  -با اشاره به
عزم جدی دولت و دســتگاههای مســئول در رفع موانع صادرات
گفت :ســازمان توســعه تجارت ایــران آمادگــی دارد برای حل
مشــکالت مربوط به صادرات و صادرکنندگان از جمله مســائل
مرتبط با زیرساختهای صادراتی اقدامات الزم را با در نظر گرفتن
اولویت آن انجام دهد.
وی با اشــاره به اهمیت بازار بزرگ اوراســیا برای ایران و ظرفیت
صــادرات به کشــورهای این منطقه افزود :حمــل و نقل دریایی

میتواند بســیاری از مشــکالت زیرســاختی صادرکنندگان در
صادرات به اوراســیا به ویژه بازار بزرگ روســیه را حل کند و این
تفاهمنامه در همین راستا منعقد شده است.
گفتنی است ،بر اساس تفاهم نامه برقراری خطوط منظم دریایی
در حوزه دریای خزر بین ســازمان توسعه تجارت ایران و شرکت
کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران ،در فاز نخست ،شش خط
منظم از مبادی بنادر شــمالی ایران به مقصد بنادر آســتراخان و
ماخاچ قلعهی روســیه و همچنین بندر اکتائو قزاقســتان از اول
آبانماه اجرایی شــده و شرکت کشــتیرانی خزر به نمایندگی از
کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران نســبت به حمل کاالهای
صادراتی به صورت منظم و ماهانه اقدام کند.
خاطرنشان میسازد ،در راستای اقدامات انجام شده ،در فاز دوم تا
پایان سال جاری تعداد این خطوط به هشت خط افزایش خواهد
یافــت ،ضمن آنکه برنامهریزی جهت برقراری خطوط منظم برای
کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای آفریقایی در
دست اجرا بوده و با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان بنادر
و دریانوردی نسبت به تسهیل خرید کشتیهای رورو (کامیونبر)
اقدام خواهد شد.

