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نفت

اجرای تحریم نفتی ایران ،بازار
جهانی را دستخوش توفان میکند

آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد چشمانداز
بازار نفت در اواخر امس��ال نمیتواند به آرامی
وضعیت کنونی باشد و با اجرای تحریمهای نفتی
آمریکا علیه ایران ،دستخوش توفان خواهد شد.
به گزارش فارس ،آژانس بینالمللی انرژی اعالم
کرد بازارهای نفتی وارد یک دوره کوتاه آرامش
ش��دهاند اما اواخر امسال زمانی که تحریمهای
آمری��کا علیه ایران اجرا ش��ود ،احتماال بازارها
دستخوش توفان ش��وند .این نهاد بینالمللی
در گ��زارش ماهانه خود اعالم ک��رد« :آرامش
اخیر بازار نفت به همراه کم ش��دن تنشهای
کوتاهمدت در بخش عرضه ،قیمتها را در حال
حاضر کاهش داده اس��ت اما کند ش��دن رشد
تقاض��ا احتماال ادامه نمییابد» .قیمت نفت به
علت نگرانی درب��اره کمبود عرضه به باالترین
رقم از س��ال  2014و به نزدیک��ی  80دالر در
هر بشکه رس��یده بود اما در هفتههای اخیر با
بازگشت دوباره نفت لیبی به بازار و آشکار شدن
نشانههایی از اعطای معافیت از سوی واشنگتن
به خریداران آسیایی نفت ایران برای سال آینده،
کاهش یافت .با این حال ،آمریکا اعالم کرد هنوز
به دنبال مجبور کردن مشتریان نفت ایران به
توقف کامل خرید نفت از این کش��ور اس��ت.
آژانس بینالمللی انرژی افزود« :با اجرایی شدن
تحریمهای نفتی ایران که احتماال با مشکالت
تولید در س��ایر کش��ورها همزمان خواهد بود،
ادام��ه عرضه نف��ت در جهان احتماال بس��یار
چالشبرانگیز خواهد ش��د و ب��ه بهای کاهش
ذخیره ظرفیت مازاد تمام خواهد شد».
خودرو
معاون وزیر صنعت:

پژوی فرانسه باید به ایران
جریمه پرداخت کند

مع��اون وزیر صنع��ت با تأکید ب��ر اینکه ما
تضامی��ن الزم را در قرارداد از طرف فرانس��وی
گرفتهایم ،گفت به هر حال پژو برای لغو قرارداد
محکوم اس��ت و باید جریم��ه پرداخت کند .به
گزارش ایس��کانیوز ،محسن صالحینیا ،با اشاره
ب��ه اینکه تعلیق همکاری فرانس��ویها با ایران
باعث کاهش حجم تولید تعدادی از محصوالت
شرکتهای خودروساز داخلی شده است ،اظهار
داشت :این موضوع مقطعی است و خودروسازان
درص��دد تأمین قطعات ای��ن خودروها از داخل
کشور هس��تند .وی افزود :ایرانخودرو درصدد
اس��ت یکی از محصوالتی که قرار بود در ایکاپ
تولید ش��ود را ب��ه صورت مس��تقل و با اعمال
تغییراتی در ساختار آن به عنوان خودروی ایرانی
تولید کند .معاون وزیر صنعت با اعالم اینکه در
محصوالت تندر 90یکسری قطعات در ساختار
بینالمللی و توس��ط تأمینکنن��دگان خارجی
تأمین میش��ود ،گفت :همی��ن موضوع عاملی
شده اگر طرف فرانسوی هم بخواهد تأمینکننده
خارجی حاضر به ارائ��ه قطعات به طرف ایرانی
نیست .شرکت پژو هم با این استدالل نمیتواند
قطع��ات این محصوالت را ب��ه ایرانیها تحویل
دهد .صالحینیا با اشاره به جلسات خودروسازان
با ش��رکت پژو ،افزود :پژو در این جلسات اعالم
کرد با شرایط جدید بینالمللی نمیتواند با ایکاپ
ادامهدهد ،البته آنها تأکید کردند که همکاری
خ��ود را با طرف ایرانی به امید گش��ایش معلق
خواهند گذاش��ت و به ص��ورت کامل همکاری
را قطع نمیکنند .صالحینیا با اعالم اینکه پژو
س��هم خود را در شرکت ایکاپ آورده و ساختار
این ش��رکت شکل گرفته اس��ت ،تصریح کرد:
پژو بای��د در تأمین قطع��ات و خدمات پس از
فروش خودروهای  2008که پیشفروش شده
تعهدات خود را انجام دهد .وی با تأکید بر اینکه
ما تضامین الزم را در قرارداد با طرف فرانس��وی
گرفتهایم ،گفت :به هر حال پژو برای لغو قرارداد
محکوم است و باید جریمه پرداخت کند.
سوخت

گاز نیروگاههای بدهکار قطع میشود

مدیر گازرس��انی ش��رکت مل��ی گاز اعالم
کرد بده��ی س��الهای  ۹۶و  ۹۷نیروگاههای
مقیاسکوچ��ک ( ،)CHPس��بب قط��ع گاز
این نیروگاهها میش��ود .به گزارش ایسکانیوز،
سعید مومنی ،درباره بدهی معوق نیروگاههای
مقیاسکوچ��ک گف��ت :برخ��ی نیروگاههای
مقیاسکوچک همچنان بدهیهای معوق خود
باب��ت دریافت خوراک گاز را به ش��رکت ملی
گاز پرداخ��ت نکردهاند که این بدهیها مربوط
به س��الهای  ۹۵و پیش از آن اس��ت .او افزود:
در ی��ک دوره زمان��ی ،گاز نیروگاههای CHP
به همین دلیل قطع اما روند گازرسانی به این
نیروگاهها دوباره برقرار شد تا از لحاظ اقتصادی
نیز آسیبی نبینند.

وطن امروز

هر دالر  10500تومان

قیمت ارز به تابلوی صرافیها رسید

گروه اقتصادی :رفتارهای بازار ارز در نخس��تین
روز هفت��ه نش��ان داد دالر در کان��ال  10هزار
تومان در حال تثبیت ش��دن اس��ت .به گزارش
خبرن��گار «وطنامروز» ،س��رانجام چند روز بعد
از اع�لام جزئیات بس��ته جدی��د ارزی ،فعالیت
صرافان آغاز شد و قیمت ارز به تابلوی صرافیها
برگشت .بر این اساس دالر حدود  10500تومان
خرید و فروش ش��د .البته صرافیها ارز به مردم
نمیفروختن��د ،چ��را که طبق بخش��نامه بانک
مرکزی ،صرافیها فقط بابت مسافرت و خدمات
میتوانند به مردم ارز بفروش��ند .دیروز بازار ارز
ش��لوغ بود ام��ا آن التهاب معمول را نداش��ت.
دالالن نقش اصل��ی را در خرید و فروش یومیه
ارز دارن��د و تعداد آنها بعد از آغاز اجرای بس��ته
ارزی بیشتر شده است .شاید بتوان تعداد دالالن
حاض��ر در میدان فردوس��ی را بیش از  200نفر
محاس��به کرد .دیگر قبح دالر یا یوروفروشی از
بین رفته است و دالالن با صدای بلند دالر ،دالر
میگویند .آنطور که مش��هود است در روزهای
آخر هفته گذشته  2صرافی سرشناس دیگر هم
با دس��تور قضایی پلمب شدهاند .این دو صرافی
به نامه��ای «الف» و «ب» هر دو در نبش مرکز
تجارت جهانی فردوس��ی ق��رار دارند .طی هفته
گذش��ته  3صرافی به دلیل نداشتن مجوز بانک
مرکزی پلمب ش��ده بودند .ام��ا  2صرافیای که
بتازگی پلمب شدهاند ،هر دو مجوز بانک مرکزی
و شماره ثبت فعالیت داشتهاند که نشان میدهد
دلیل پلمب آنها موضوعی دیگر است.

■■داستان ارز مسافری

رسانهها دیروز خبر دادند در بازار ارز صرافیها
از خرید و فروش امتن��اع میکردند .خبرگزاری
ف��ارس در این باره گزارش داد :با توجه به ورود
دوباره تقاضای ارز مس��افرتی و خدماتی ،ازدحام
در پیادهروهای خیابان فردوس��ی افزایش یافته
است .صرافان بخشنامه مربوط به مصارف ارزی
قابل تامین توسط صرافیها و مدارک مورد نیاز
ی نص��ب کردهاند اما با
آن را روی شیش��ه صراف 
این وجود خرید و فروش��ی انج��ام نمیدهند و
خالی از مش��تری هس��تند .یک��ی از صرافان در
حال نصب بخش��نامه بانک مرکزی روی شیشه
صرافی بود که یکی از عابران از او پرس��ید :حاال
بر اساس این بخشنامه معامله میکنید؟ صراف
پاس��خ داد« :نه ،این دکوری��ه .توجه نکن» .تنها
یکی از صرافیها وعده معامل��ه ارز داده بود که
تعداد زیادی از متقاضیان ارز جلوی آن ایستاده
بودن��د .صراف ب��ه آنها گفته ب��ود وقتی قیمت
مش��خص ش��د ،ارز میفروش��یم و آنها منتظر
درآمدن قیمت در کنار صرافی اتراق کرده بودند.
به گزارش فارس ،ش��رایط فعلی بازار ارز عجیب
و غریب اس��ت و علت معامل��ه نکردن صرافیها
نامشخص .وقتی سیاستگذار ارزی روی عرضه
ارز توسط صرافیها حساب باز میکند و بخشی
گزارش محمد نجارصادقی :پس از بانک
مرکزی ،پتروشیمیها را میتوان
قدرتمندترین بازیگران رس��می بازار ارز در ایران
دانست ،پتروشیمیها ساالنه بین  15تا  20میلیارد
دالر ب��رای اقتصاد ای��ران ارز جذب میکنند .باید
توجه داش��ت بانک مرکزی منابع ارزی خود را از
فروش نف��ت و گاز تامین میکن��د و وزارت نفت
موظف است طبق قانون تمام عواید خود را از این
مسیر در اختیار خزانه و بانک مرکزی قرار دهد.
اما پتروشیمیها بر عکس شرکتهای وابسته به
وزارت نفت به دلیل س��اختار خصولتی که دارند،
درآمدهای خود را مس��تقیم از ط��رف خارجی و
با واس��طه صرافیها تحوی��ل میگیرند و به هیچ
دس��تگاهی درباره نحوه نقد کردن آن پاس��خگو
نیستند .تا پیش از تشکیل سامانه نیما و قرار گرفتن
کشور در شرایط جنگ اقتصادی ،پتروشیمیها با
واسطههایی که در بازار آزاد داشتند اقدام به عرضه
ارز میکردند .این یعنی همه س��اله کش��ورهای
خریدار نفت و گاز یا مشتقات آنها در انتهای سال
میالدی اقدام به حسابرس��ی حس��ابهای خود
میکردند و حجم باالیی ارز وارد کشور میشد که
پتروشیمیها هم از این قاعده مستثنا نیستند .و در
ی��ک مدت زمان کوتاه حجم باالیی دالر به عنوان
معوقات ساالنه پتروشیمیها در ماههای پایانی سال
میالدی (آبان تا دی) وارد ایران میشود .این شرایط
رقابت بین بانک مرکزی و پتروشیمیها را به وجود
م��یآورد که یکی میخواهد به ادعای خود بازار را
مدیریت کند و دیگری که میخواهد بازار آشفتهتر
ش��ود تا قیمتها باال برود .پس از تشکیل سامانه
نیما به پتروشیمیها دس��تور داده شد ارز خود را
در اختیار سامانه نیما بگذارند که طبق گزارشهای
گمرک بیش از  4/6میلیارد دالر صادرات داشتند
اما  2میلیارد دالر در نیما عرضه ش��ده است .همه
اینها گویای این است که پتروشیمیها همواره به
دنبال سود به هر شکلی بودهاند و خواهند بود.

ی بیسر و سامان
■■پتروشیم 

داستان سرپرس��تی واحد برای پتروشیمیها
بسیار بلند است اما آنچه به اختصار میتوان درباره
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بورس

شاخص بورس  ۲۵۰۰واحد
عقبنشینیکرد

ش��اخص ب��ورس در جری��ان معام�لات
دی��روز ب��ازار س��رمایه  ۲۵۰۷واحد اف��ت کرد.
به گزارش تسنیم ،در جریان دادوستدهای دیروز
بازار س��رمایه ،تعداد یک میلیارد و  625میلیون
سهم و حقتقدم بهارزش  478میلیارد تومان در
 119هزار نوبت دادوس��تد شد و شاخص بورس
ب��ا افت  2507واحدی در ارتفاع  129هزار و 13
واحد قرار گرفت .شاخصهای اصلی بازار سرمایه
هم دی��روز ،روز منفی را پشتس��ر گذاش��تند
بهطوری که شاخص قیمت (وزنی -ارزشی) 735
واحد ،کل (هموزن)  12واحد ،قیمت (هموزن)
 9واحد ،آزاد ش��ناور  2259واحد و شاخصهای
بازار اول و دوم بهترتی��ب  1745و  5483واحد
رش��د کردند .بر اساس این گزارش ،در بازارهای
فراب��ورس ایران هم با معامله  801میلیون ورقه
ب��هارزش  365میلیارد تومان در  62هزار نوبت،
آیفکس  20/3واحد افت کرد و در ارتفاع 1479
واحد قرار گرفت.
نما
بانک مرکزی نرخ سکه را اعالم کرد
بانک مرکزی سکههای پیشفروش با ودیعه سررسید  6ماهه را با نرخ  2میلیون و  ۸۰۰هزار تومان تسویه
کرده اس�ت ،این نرخ با قیمت فعلی بازار حدود یک میلیون تومان اختالف دارد .مراجعه به ش�عب بانک
ملی از این حکایت داشت که سکههای پیشفروش با ودیعه ،دیروز با تخفیف  4درصدی در نهایت با نرخ
2میلیون و  ۷۶۸هزار تومان تسویه شده و به عبارتی صاحبان این سکهها در زمان تحویل با حذف یک
میلیون تومانی که در زمان ثبتنام پرداخت کرده بودند ،اکنون یک میلیون و  ۷۶۸هزار تومان میپردازند.
البته قیمت سکه برای هر روز با توجه به اینکه بر اساس شرایط بازار و نرخ دالر تعیین میشود ،میتواند
متغیر باشد.در حال حاضر قیمت سکه در بازار حدود  3میلیون و  ۷۰۰هزار تا  3میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
اس�ت که در این حالت دارنده س�که پیشفروش نزدیک به یک میلیون تومان سود میبرد .اواخر هفته
گذشته و در روز چهارشنبه که سکههای پیشفروش شروع به تحویل شد ،قیمت سکه در بازار که چند
روز بود تا مرز  3میلیون و  ۱۰۰هزار تومان نزولی ش�ده بود ،افزایش یافت و از  4میلیون تومان گذش�ت.
برخ�ی تحلیلگران بازار معتقد بودند در کنار افزایش قیم�ت دالر ،نرخ باالی  3میلیون تومانی که بانک
مرکزی برای سکه پیشفروش تعیین کرد ،عالمت خوبی به بازار نداد.

از نیازهای ارزی را به س��مت ای��ن بازار هدایت
میکن��د و در مقابل صرافیها خرید و فروش��ی
انجام نمیدهند ،به طور طبیعی قیمت ارز به این
ش��کل رشد میکند به طوری که هماکنون نرخ
دالر در بازار آزاد فراتر از قیمتهای درج ش��ده
در س��امانه سنا رفته اس��ت .در چنین شرایطی
سامانه س��نا میانگین نرخ دالر را  9200تومان
و یورو را  9338تومان درج کرده است .با توجه
به اینکه در بازار معاملهای انجام نمیشود معلوم
نیس��ت بر چه مبنایی و با اتکا به چه معاملهای
این نرخ درج شده اس��ت .همچنین خبرگزاری
دولتی ایس��نا از همقیمت شدن ارز مسافرتی با
ارز آزاد خبر داد .این رس��انه نوشت :در شرایطی
مسافران از سهشنبه هفته گذشته با قطع شدن
عرضه ارز مس��افرتی در بانکها مواجه شدند و

برای تامین نیاز ارزی خود سراغ صرافیها رفتند
که هنوز آنها وضعیت نامش��خصی در بازار آزاد
دارند ،چرا که هیچ مش��خص نیست کدامیک از
صرافیها امکان عرضه ارز مس��افرتی را دارند و
گذری در بازار نشان میدهد تمام صرافیها در
این باره اقدام نمیکنند .از س��وی دیگر معدود
صرافیهایی که نرخگذاری بر اساس بازار ثانویه
انجام دادهاند ،ارز مس��افرتی ب��ا نرخ یک درصد
باالتر از این بازار تحویل نمیدهند و عمال مسافر
باید ارز را با نرخ بازار آزادی تامین کند که اکنون
برای دالر تا حدود  ۱۱۰۰۰تومان و یورو تا بیش
از  ۱۲۰۰۰تومان اس��ت.دالیل ای��ن موضوع به
مس��اله مهم تامین منبع ارزی برمیگردد؛ برای
اینکه صرافیها بخواهند ارز را با نرخ بازار ثانویه
بفروش��ند ،باید ب��رای آن ورودی و منبع تغذیه

آیا پتروشیمیها در بازار ارز نقش دارند؟

داشته باشند که منبع تامین ارز آنها در  2بخش
محدود میش��ود؛ اول اینکه ارز را از مشتری بر
مبن��ای نرخگذاری بازار ثانوی��ه خریداری کرده
باش��ند تا بتوانند یک درصد باالتر بفروش��ند و
دیگ��ر اینکه ارز آنها از معامالت در بازار ثانویه یا
همان سامانه نیما تامین شده باشد.
این در حالی است که توضیحات دریافتی از
صرافیه��ا حکایت از این دارد که در مرحله اول
ک��ه طبق مصوبه دولت صرافیها مجاز به خرید
ارز شدهاند ،تقریبا هیچ مشتریای حاضر نیست
ارز خ��ود را با نرخ ب��ازار ثانویه که حدود ۹۰۰۰
تومان و کمتر اس��ت به صرافی بفروشد ،چرا که
اکنون بازار آزاد قیمت باالتری داشته و براحتی
میتواند با اختالف حداقل  ۱۵۰۰تومانی در هر
دالر معامل��ه خود را انجام دهد .از س��وی دیگر
تامین ارز در س��امانه نیما انجام میشود که این
نیز ماجرای خ��ود را دارد .به هر حال صرافیها
وقت��ی ارز را در س��امانه خریداری میکنند باید
در کشور دیگری به حس��اب صرافی واریز شده
و به اس��کناس تبدیل شود .در مرحله بعد ورود
اسکناس به کش��ور و از طریق گمرک است که
هر دو مرحله هم زمانبر است و هم هزینه خاص
خود را دارد که در مجم��وع این هزینهها باالتر
از آن یک درصدی اس��ت که برای صراف تعیین
شده تا باالتر از نرخ بازار ثانویه بفروشد ،بنابراین
ورود ارز از ای��ن طریق هر چند به گفته صرافان
میتواند به مرور باعث شکس��ته شدن قیمتها
در ب��ازار و تعدیل آن ش��ود اما فع�لا تا تعیین
سازوکار اجرایی شدن آن زمانبر بوده و نمیتواند
پاسخگوی مسافران باشد.
که شرکتهای زیرمجموعه شستا وابسته به وزارت
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی یا بیش از  50درصد
سهام این پتروش��یمیها را خریداری کردند یا با
درصد کمتری به بزرگترین صاحب حقوقی سهام
این ش��رکتها تبدیل شدند که در هر دو صورت
انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل به س��لیقه آنها
انجام میشد.
■■ربیعی در باتالق پتروشیمیها

میزان سرمایهگذاری شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار در پتروشیمیها
شرکتسرمایهگذار

سهم از کل سهام (درصد)

تاپیکو متعلق به شستا (تامین اجتماعی)

50/6

نامپتروشیمی

صندوقبازنشستگی

16/36

تاپیکو متعلق به شستا (تامین اجتماعی)

14/2

صندوقبازنشستگی

23/71

فارابی

تاپیکو متعلق به شستا (تامین اجتماعی)

2/1

خارک

فناوران

جم

خلیجفارس

تاپیکو متعلق به شستا (تامین اجتماعی)

8/2

تاپیکو متعلق به شستا (تامین اجتماعی)

8/5

سهام عدالت

40

بانک رفاه کارگران

51/72

امیرکبیر

صندوقبازنشستگیکشور

12/58

نفتپاسارگاد

تاپیکو متعلق به شستا (تامین اجتماعی)

95

خراسان

تاپیکو متعلق به شستا (تامین اجتماعی)

41/2

آنها گفت این اس��ت که در دهه  80و در راستای
قانون خصوصیسازی سهام تمام پتروشیمیهای
کشور به فروش رس��ید؛ فروشی پرشبهه که در
نهایت صندوقهای بازنشس��تگی و شرکتهای

زیرمجموعه شس��تا را صاحب بخش اعظم اکثر
شرکتهای پتروشیمی کرد .حرکت شرکتهای
پتروش��یمی از دولتی به خصوصی ناگهان آنها را
به مجموعههایی خصولتی تبدیل کرد ،به این نحو

هفته گذش��ته علی ربیعی ،وزیر کار توس��ط
نمایندگان مجلس شورای اسالمی استیضاح شد
که اصلیترین دلیل ای��ن موضوع عدم عرضه ارز
پتروشیمیها برای کنترل قیمت ارز بود .در همین
باره یکی از نمایندگان موافق استیضاح گفت :اینکه
گفته میش��ود این وزارتخانه در نوس��انات ارزی
نقشی نداشته است ،اشتباه است .حسن نوروزی
افزود :پتروشیمیهای زیرمجموعه این وزارتخانه
محص��والت خود را فروخته و ص��ادر کردهاند اما
دالر آن را ب��ه ب��ازار تزری��ق نکردهاند .محمدرضا
پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
هم در این جلس��ه اس��تیضاح درباره س��وداگری
پتروشیمیها در بازار ارز ،اظهار داشت :شرکتهای
پتروش��یمی که متعلق به این وزارتخانه (وزارت
کار) هستند به دلیل عدم ارائه کامل ارزشان عامل
اخالل در نظام اقتصادی شدهاند ،یقه چه کسی را
بای��د بگیریم؟ بنا بر این گ��زارش ،دولت از طریق
پتروشیمیها به صورت غیرمستقیم خود یکی از
بزرگترین توزیعکنندگان ارز اس��ت اما از فروش
ارز به قیمت دولتی ی��ا حداقل نزدیک به دولتی
اجتن��اب میکند .در این ش��رایط چه انتظاری از
صادرکنن��دگان بخش خصوصی وج��ود دارد که
ارز حاصل از صادرات محصوالت خود را با قیمت
پایینتر از نرخ بازار بفروشند وقتی خود دولت این
کار را انج��ام نمیدهد .با وجود اینکه وزیر کار به
دلیل همین موضوع اس��تیضاح شده است اما در
حال حاضر هم سازوکار قانونی و همیشگی برای
هدای��ت ارز پتروش��یمیها به محل درس��ت آن
مصوب نشده است و احتمال دارد در سنوات آتی
هم این اتفاق رخ دهد.

فاوا
عضو شورای عالی فضای مجازی:

امکان تولید هر نوع تکنولوژی
ارتباطی را داریم

رضا تقیپور ،عضو شورایعالی فضای مجازی
و وزیر اسبق ارتباطات در هفدهمین شنبه انقالب
با موضوع دستاوردهای انقالب در حوزه فناوری
اطالعات و فض��ای مجازی که به همت جنبش
مردمی پاسداشت  40س��ال انقالب اسالمی در
محل موزه ارتباطات برگزار ش��د ،در س��خنانی
گف��ت :قبل از انقالب در  312روس��تا فقط یک
خط ارتباطی داش��تیم و کشور از نظر ارتباطات
در حوزه مخابرات و تلگراف بسیار محدود بود اما
اکنون در این حوزه در جهان حرفهای بس��یار
زیادی برای گفتن داریم .به گزارش «وطنامروز»،
ی عالی فضای مجازی با اشاره به شعار
عضو شورا 
«استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» ادامه داد:
در شعارهای اول انقالب که تا امروز نیز ادامه دارد،
همواره بر استقالل تاکید شده و در واقع یکی از
اهداف بزرگ انقالب اسالمی استقالل کشور بود؛
امروز به برکت انقالب ،کشور در حوزه ارتباطات
به استقالل رسیده است .وی گفت :قبل از انقالب،
حوزه صنعت فناوری ارتباطات در کش��ور وجود
نداش��ت و تکنولوژی کامال از دیگر کش��ورهای
دنیا وارد میشد؛ یا اینکه مستشارانی از آمریکا و
اسرائیل در این حوزه در ایران حضور داشتند اما
امروز توانستهایم در این حوزه و در سطح جهانی
حرفهایی برای گفتن داش��ته باش��یم .تقیپور
اف��زود :بزرگترین دس��تاورد در زم��ان پهلوی
داش��تن بیس��یمهایی بود که ارتش در اختیار
داشت و آنها ساخت رژیم صهیونیستی بود .وزیر
اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد :امروز جمهوری
اس�لامی قادر اس��ت هرچیزی را ک��ه در حوزه
ارتباطات نی��از دارد تولید کند و این بزرگترین
دس��تاورد در این  40سال به حساب میآید .وی
ادامه داد :ایران توانسته است در حوزههای فضایی
و ماهواره پیش��رفتهایی داش��ته باشد که نمود
آن را میتوانید در س��ال  87مش��اهده کنید که
ایران نخستین ماهواره خود را به فضا پرتاب کرد
و توانست در مدار قرار دهد و دنیا را مبهوت خود
کند .تقیپور تصریح کرد :آمریکاییها در رسیدن
به علم فضایی حدود  20سال زمان صرف کردند
و روسها نیز طی چندین سال به دستاوردهایی
در این زمینه رس��یدند اما جمهوری اس�لامی با
وجود تحریمهای ظالمانه توانسته است در  8سال
به این علم و فناوری برسد.
■■رشد  20پلهای دولت الکترونیک

در بخ��ش دیگ��ری از این نشس��ت ،مهدی
یوس��فزاده ،معاون توس��عه فناوری اطالعات،
ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری نیز در س��خنانی گفت :امروز
برخ��ی مناطق عش��ایری را داریم که از خطوط
تلف��ن بیبهرهاند اما از پوش��ش تلف��ن همراه و
اینترنت پرسرعت از طریق سلولهای خورشیدی
برخوردارن��د و ضری��ب نفوذ اینترن��ت امروز به
 70درصد رس��یده است .معاون توسعه فناوری
اطالع��ات ،ارتباطات و فضای مج��ازی معاونت
علمی و فناوری ریاس��تجمهوری همچنین با
بیان اینکه ایران امروز تولیدکننده سوئیچ ،مودم
و روتر محسوب میشود ،گفت :در زمینه دولت
الکترونیک نیز در سالهای اخیر با رشد  20پلهای
روبهرو شدهایم و از رتبه  106جهانی به رتبه 86
رسیدهایم .وی با بیان اینکه حدود  4هزار شرکت
دانشبنیان در کشور فعال است که  1391مورد
آن مربوط به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
است ،تصریح کرد 40 :درصد اقتصاد دانشبنیان
کشور در حوزه  ICTقرار دارد و از میان 4500
شرکت استارتآپی نیز  2500شرکت در سازمان
فناوری اطالعات به ثبت رسیده است.

