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 درآمد اپراتورها 
زیر ذره بین مجلس

مذاک�رات دی�روز مجل�س درب�اره الیح�ه بودج�ه ب�ا دو اتفاق 
جالب هم�راه ب�ود؛ عذرخواهی یک مق�ام دولت�ی از نمایندگان 
و دیگ�ری پاس�خ بهارس�تانی ب�ه توئی�ت وزی�ر ارتباط�ات.

به گزارش »جوان«، نمایندگان در ابتدا روی موضع آب و برق دست 
گذاشتند. وکالی ملت در ادامه بررسی های خود، پیشنهادات بند 
»الف« تبص��ره 6 ماده واحده را مورد رس��یدگی ق��رار دادند، اما 
نمایندگان با هیچ پیشنهادی موافقت نکردند، لذا در نهایت با بند 
»الف« این تبصره درباره تعیین جریمه مشترکان پرمصرف آب در 
شهرها موافقت کردند. قانون جدید می گوید: وزارت نیرو از طریق 
شرکت های آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه 
بر دریافت نرخ آب بهای  شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب 
شرب باالتر از الگوی مصرف تعیین  شده توسط هیئت وزیران مبلغ 
20 تومان از مش��ترکان آب ش��هری دریافت و به خزانه داری کل  

کشور واریز کند. 
سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه 
و بودجه س��ازمان برنامه در واکنش به این مصوبه گفت: مخاطب 
پیشنهاددهنده شاید فقط مردم ش��هرها از جمله تهران باشد، اما 
این پیشنهاد مردم حاشیه شهرها را نیز که یک ریال هم برای آنها 
اهمیت باالیی دارد، تحت تأثیر قرار می دهد. محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس ه��م در واکنش به اظهارات نماین��ده دولت گفت: 
این طور سخن گفتن به هیچ عنوان درست نیست، دولت و مجلس 
تمامی مشترکانی را که زیر الگوی مصرف آب، برق و گاز قرار دارند 
معاف کرد، چرا باید پشت تریبون اینگونه عنوان شود که ما به این 

عزیزان ظلم می کنیم. 
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم با پذیرفتن این موضوع 
گفت: اگر احیاناً از صحبت های من این طور برداشت شد که مجلس به 
دنبال افزایش قیمت هاست بنده عذرخواهی می کنم و چنین مطلبی 
مدنظر بنده نبود. مهم این بود که از روز اول در سازمان برنامه و بودجه، 
همه دستگاه ها چانه زنی می کردند که قیمت  خدمات خود را باال ببرند 
و ما با ادبیات تندتر جلوی آن را گرفتیم، در دولت هم وزرا می آمدند و 
می خواستند که قیمت ها را باال ببریم که جلوی آن را نیز گرفتیم، چون 

شرایط نامناسب است. 
   بحث خاص اپراتورها

دقایق پایانی نوبت صبح نشس��ت دیروز صحن به بحث و بررسی 
درباره بند )ی( تبصره 6 ماده واحده الیحه گذشت. در این بند به 
اپراتورهای ارائه دهنده  خدمات مخابراتی اجازه داده ش��ده عالوه 
بر قیمت هر پیامک مبلغ یک تومان از استفاده کنندگان خدمات 

مزبور دریافت شود و به حساب درآمد عمومی واریز کنند. 
همچنین در بخش درآمدی ردیف دوم این بند اجازه داده می شود 
که حق االمتیاز و حق الس��هم دول��ت از اپراتوره��ای ارائه دهنده 
خدمات مخابراتی به میزان 10 درصد افزایش یابد و به حس��اب 

درآمد عمومی ردیف واریز شود.
این در حالی بود که محمدجواد آذری جهرمی در توئیتی به همین 
بند الیحه بودجه اش��اره کرد و نوش��ت: »تصویب این بند موجب 
افزایش چش��مگیر قیمت بس��ته های اپراتورها خواهد شد.« این 
موضوع موجب واکنش برخی از نمایندگان شد. محسن دهنوی 
به عنوان یکی از نمایندگان معترض به این توئیت در صحن علنی 

گفت: مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می کند!
محسن دهنوی، عضو هیئت رئیس��ه مجلس نیز در جریان بیان 
مخالفت با پیشنهاد فالحی به ردیف دوم بند )ی( این تبصره اشاره 
کرد و گفت: حق السهم دولت از اپراتورها بسیار باالست، اما دولت 
در بودجه به آن اش��اره نمی کند. این حوزه به حیاط خلوتی برای 
عده ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت های انتخاباتی استفاده 

می شود.
   اختالف 3 هزار میلیارد تومانی!

سیدمحسن دهنوی، عضو کمیس��یون تلفیق مجلس با یادآوری 
اینکه سهم دولت از اپراتورها همواره در بودجه بوده است، افزود: 
امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتورها بابت این محل 
دریافت می کند و امس��ال نیز قرار اس��ت رقمی معادل 11 هزار 
میلیارد تومان اخذ کند، ولی به مجلس عنوان می شود که رقمی 

معادل 7 هزار میلیارد تومان دریافت مي کنند.
وی با بیان اینکه مش��خص نیس��ت این پول در چه محلی هزینه 
می ش��ود، تصریح کرد: تأکید مجلس بر این اس��ت که اگر پولی 
دریافت می ش��ود، چرا اظهار نمی ش��ود. پس از اینکه این مسئله 
عنوان ش��د، رقم 7هزار میلیارد به 10هزار میلیارد تومان افزایش 

پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود. 
این پول، پول مردم اس��ت که با آن فعالیت های انتخاباتی صورت 
می گیرد. با این پول قرار است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت 

شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: در این بند قید خواهد 
شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند، لذا 
اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه 
صورت گیرد، حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه های اینترنت نیز 
در کمیسیون تلفیق رد ش��د، لذا مجلس حامی ثبات در قیمت ها 

خواهد بود.
در نهای��ت نمایندگان مجل��س ضمن مخالفت با ح��ذف کل بند 
)ی( تبصره 6 این الیحه، درآمدهای دولت را از محل حق السهم و 

حق االمتیاز از اپراتورها شفاف کردند.

 »اینترنت فایوجی« 
در خدمت وارداتچی!

اینترنت »5G« با توصیفاتی وسوس�ه انگیز 
در تهران و مش�هد و ش�یراز راه اندازی شد 
اما نه برای گوش�ی هایی که در دس�ت مردم 
اس�ت! آن طور که گفته می ش�ود ب�ا عموم 
گوش�ی های موجود در کش�ور نمی توان به 
نسل جدید اینترنت وصل شد. در اینجا یک 
دوراهی کاذب قرار داده شده  است؛ ما نباید 
از تکنولوژی روز دنیا عقب باشیم و همان طور 
ک�ه در بقیه عل�وم و تکنولوژی ها ب�ه دنبال 
سرآمد بودن و پیشرفت در دنیا هستیم،  این 
مورد هم همان طور. پ�س تکنولوژی را وارد 
می کنیم و اینکه مردم گوشی مناسب ندارند 
دیگر مشکل خودش�ان است! این مشکل را 
مردم می توانند خودشان با خروج میلیاردها 
دالر ارز از کش�ور ب�رای خرید گوش�ی های 
لوکس که قابلیت اس�تفاده از نس�ل جدید 
را دارد، ح�ل کنن�د و اگر هم نتوانس�تند به 
همین نس�ل قدی�م )4G( رضای�ت بدهند. 
اما معلوم است که این وسوسه ای رهانشدنی 
است و هر کاربری حتی اگر شده از نان شب 
و رخ�ت و لباس خ�ود بزند،  گوش�ی جدید 
مناس�ب را تهیه خواهد کرد. پس عمالً آنچه 
اتفاق می افتدخروج دهه�ا میلیارد دالر ارز 
با مشارکت وارداتچی محترم به هر قیمتی به 
نفع کمپانی های موبایل ساز عموماً  امریکایی 
و ک�ره ای اس�ت. آن هم در حال�ی که همین 
حاال در خ�ود امری�کا کاربرانی که از نس�ل 
جدی�د اینترنت بهره می برند، اندک اس�ت. 
در اینجا حرف و مناقش�ه بر س�ر مهم بودن 
یا نبودن اینترنت پرس�رعت نیس�ت، حرف 
آن اس�ت که کش�ور ما با این حرکت وزارت 
ارتباطات در خدم�ت دیگران قرار می گیرد.

همزمان با گس��ترش اینترنت نس��ل پنجم در 
شهرهاي مختلف ایران، بازار براي گوشي هاي 
تلف��ن همراهي ک��ه اینترن��ت نس��ل پنجم را 
پش��تیباني مي کنند، ایجاد مي ش��ود. از این رو 
عالقه مندان به اس��تفاده از اینترنت فایو جي به 
خرج خواهند افتاد و در عین ح��ال براي تهیه 
گوشي هایي که نسل پنجم اینترنت را پشتیاني 

مي کنند ارز از کشور خارج خواهد شد.
براي بسیاري از مردم این س��ؤال مطرح است 
که آیا گوش��ی های کنونی و معمولي اینترنت 

5G را پش��تیبانی می کنند. در پاسخ باید گفت 
اغلب گوشی های موجود اندروید یا IOS روی 
سخت افزاری کار می کنند که قادر به پشتیبانی 
اینترنت باالتر از  4G نیست. بنابراین ساپورت 

اینترنت 5G نیاز به ارتقای سخت افزار دارد.
   نسل پنجم شبکه تلفن همراه چیست؟
نسل پنجم شبکه تلفن همراه5G، یا دقیق تر، 
نسل پنجم ارتباطات سیار سلولي با سرعت بسیار 
باال، هم اکنون جدیدترین نس��ل سیستم هاي 
ارتباطات س��یار سلولي اس��ت که پس از نسل 
چهارم 4G فعلي ارائه شده است. طیف فرکانسي 
نس��ل پنجم ش��امل موج هاي باند ب��اال )باالي 
6 گیگاهرتز(، باند متوسط)2 تا4/5گیگاهرتز( 
و باند پایین )زیر ۳ گیگاهرتز( است. باند پایین 
فرکانسي نسل پنجم مشابه نسل چهارم است. 

در ایران، »نس��ل پنجم ش��بکه تلفن همراه« 
را گاهي به اش��تباه »نس��ل پنج��م اینترنت« 

مي گویند. 
از اهداف نسل پنجم، افزایش سرعت انتقال داده 
تا 20 گیگابیت بر ثانی��ه )یک گیگابیت بر ثانیه 
براي هر کاربر(، افزایش ظرفیت سرویس دهي 
به کاربران ش��بکه )کاربران بیش��تر(، کاهش 
تأخیر ش��بکه و بهینگي بیشتر مصرف توان در 
تجهیزات شبکه و کاربر )مانند گوشي موبایل( و 
نیز پشتیباني از سرعت بیشتر کاربران در حال 
حرکت )مانند کاربر سوار بر اتومبیل در اتوبان یا 

قطارهاي سریع السیر( تعریف شده است. 
در این نس��ل بای��د حداقل یک میلی��ون کاربر 
ارتباطات پهن باند س��یار در هر کیلومتر مربع 
بتوانند به شبکه متصل ش��وند و هر کاربر باید 
بتواند در ش��لوغ ترین حالت، حداقل س��رعت 
100 مگابیت بر ثانیه را تجرب��ه کند که این در 
استاندارد نسل چهارم قید نش��ده بود. کاهش 
مصرف انرژي هم معیاري است که در این نسل 
به آن توجه شده است و دستگاه هاي فرستنده 
و گیرنده اپراتورها باید در ساعت کم مصرف به 
حالت صرفه جویي انرژي وارد شده و به سرعت 
فعال ش��وند که این معیار هم در نس��ل چهارم 
قید نش��ده بود. در نتیجه، نسل پنجم به عنوان 
مثال، ام��کان ارتباط به صورت رس��انه جاري 
)streaming( در س��اعات اوج مص��رف را از 

طریق تلفن همراه براي افراد فراهم مي کند. 

همچنین، ه��دف عملیات��ي دیگ��ر آن بهبود 
پشتیباني از ارتباطات ماشین با ماشین، یعني 
اینترنت اشیا، با هزینه کمتر، مصرف باتري کمتر 

و تأخیر کمتر از نسل چهارم است.
  118 میلیون سیم کارت فعال 

تا پایان سال ۹۸ بیش از 11۸ میلیون سیم کارت 
در کش��ور فعال بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه 
در کش��ور به 142 درصد رسیده است. به گفته 
رئی��س مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی، با 
تأمین زیرس��اخت تجارت الکترونیکی کشور، 
ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند 54 درصد طی 
سال های 1۳۹7 و 1۳۹۸ ارتقا یافته است. علی 
رهبری در خصوص تأمین زیرس��اخت تجارت 
الکترونیکی کشور گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه 
از 11۳ درصد در سال 1۳۹7 به 142 درصد در 
سال 1۳۹۸ رسیده اس��ت و افزایش نسبی 25 

درصدی را طی این دو سال تجربه کرد.
وی در خص��وص ضری��ب نف��وذ تلف��ن همراه 
هوش��مند نیز تصریح کرد: ضری��ب نفوذ تلفن 
همراه هوشمند در سال 1۳۹7 حدود ۳5 درصد 
و در سال گذش��ته 54 درصد بوده است که در 
این ش��اخص نیز با تغییر نس��بی 54 درصدی 

مواجه بوده ایم.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان 
اینکه ضریب نفوذ پهن بان��د اینترنت نیز تغییر 

نس��بی ۳درصدی را طی س��ال های ۹7 و ۹۸ 
داشته است، گفت: ضریب نفوذ پهن باند اینترنت 
در س��ال 1۳۹7 ح��دود ۹1 درصد و در س��ال 
گذشته ۹4 درصد بوده است. رهبری اضافه کرد: 
ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی نیز در سال های 

1۳۹7 و 1۳۹۸ هر دو 57 درصد شده است.
وی نرخ کاربران اینترنت را نیز در سال 1۳۹7 
حدود 6۹ درصد اعالم کرد و افزود: نرخ کاربران 
در سال گذش��ته ۸۹ درصد بوده است و شاهد 
افزایش 2۹ درصدی نرخ کارب��ران طی این دو 

سال بوده ایم. 
    استفاده از  5G خرج دارد

از س��وي دیگر یک کارش��ناس حوزه فناوري 
  5G ارتباطات، درباره امکان پشتیبانی اینترنت
توسط گوش��ی های تلفن  همراه کنونی اظهار 
داش��ت: ضریب نفوذ تلفن  همراه در کش��ور ما 
خیلی باالست و به تبع آن ضریب نفوذ اینترنت 
هم خیلی باال رفته است. طبیعتاً بسیاری از مردم 
گوشی های خود را به هوش��مند تغییر داده اند، 
اما این گوشی ها نهایت اینترنتی که پشتیبانی 
می کنند 4G است و ش��بکه 5G را گوشی های 

هوشمند کنونی پشتیبانی نمی کنند.
سعید امینیان افزود: در صورت ارتقای اینترنت 
باید گوشی های جدید خریداری شود که به دلیل 
تورم و گرانی و همچنین محدودیت های تحریم 
احتماالً بسیاری از مردم قدرت بهره مندی از این 
 5G گوشی ها را نخواهند داشت، حتی اگر شبکه
راه اندازی شود، اس��تفاده اکثریت مردم زمانبر 

خواهد بود.
این کارش��ناس فناوری در ادام��ه درباره امکان 
تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری در گوشی ها 
گفت: برای اس��تفاده از این شبکه باید تغییرات 
سخت افزاری ایجاد شود یعنی چیپست هایی که 
داخل گوشی ها وجود دارد باید بتوانند شبکه های 
مختلف را س��اپورت کنند و اینگونه نیست که 

بتوانند از طریق نرم افزار ارتقا پیدا کنند. 
در حال حاضر نرم افزار اغلب گوشی های دست 
مردم اندروید یا IOS است که روی سخت افزار 
کار می کنند. بنابراین ساپورت اینترنت 5G نیاز 

به ارتقای سخت افزاری دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر کشور ما واردکننده 
گوشی است و امکان تولید در داخل را نداریم. 
طبیعتاً بسیاری از تعمیراتی که روی گوشی ها 
انجام می شود تعویض قطعات است و تخصص 
الزم ب��رای ارتقا وجود ن��دارد، از س��وی دیگر 
نمایندگی های کمپانی های خارجی در کشور 
ما حضور ندارند، بنابراین بعید است داخل کشور 

امکان آپدیت گوشی را داشته باشیم.
امینیان درب��اره اینکه ممکن اس��ت ورود یک 
شبکه جدید از اینترنت سرعت و سرویس دهی 
گوشی های با س��رعت پایین تر را دچار مشکل 
کند، گفت: در تم��ام تکنولوژی های جدید این 
نگاه وجود دارد که بتوانند دستگاه های قدیمی 
را هم پش��تیبانی کنند. بنابراین ورود اینترنت 
 3G ،+H 5 به این معنا نیس��ت که اینترنتG
و یا 4G وجود ندارد و پش��تیبانی نمی ش��وند، 
آنها در همان س��طحی که دارند ب��ه کار خود 
ادامه می دهند، اما امکانات جدید و سرعتی که 
شبکه 5G پشتیبانی می کند فقط برای آنهایی 
فراهم می شود که گوشی هایشان این شبکه را 

پشتیبانی می کند. 
با توجه به ضریب نفوذ قابل مالحظه گوشي تلفن 
همراه و اینترنت در ایران به نظر مي رسد اینترنت 
5G یک بازار قابل مالحظه اي را در کشور به راه 
بیندازد که هم به خروج ارز از کشور براي واردات 
گوشي هاي پشتیباني کننده اینترنت نسل پنجم 
منتج مي شود و هم اینکه هزینه اي را روي دست 

مردم مي گذارد.

سرگرداني برجامي بازارها
در حالي که مقامات دولتي از رفع زود هنگام تحریم ها و دسترسي 
ایران به دارایي هاي خارجي خبر مي دهند، اخبار بین المللي تصویر 
دیگري را انعکاس مي دهد. این روزها بازارهاي کشور گوش به زنگ 
اخبار مربوط به برجام هستند. مقامات دولتي از زمان تغییر دولت 
در امریکا به شکلي س�خن مي گویند که گویي قرار است به زودي 
تمامي تحریم ها رفع و دسترسي ایران به دارایي هاي خارجي اش 
برقرار ش�ود، اما در مرحله عمل مي بینیم که بعد از هر خوش بیني 
ایجاد ش�ده از س�وي دولت در مورد رف�ع تحریم ها، مش�کالت 
و محدودیت ه�ا همچن�ان به ق�وت خود باق�ي اس�ت و اظهارات 
مقام هاي خارجي نش�ان مي دهد که فعاًل این قصه س�ر دراز دارد. 
برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند دولت های یازدهم و دوازدهم 
از ابتدا برنامه خاصي براي اقتصاد ایران ب��ه جز رفع تحریم ها و جذب 
س��رمایه گذاري خارجي از طری��ق دنبال کردن مذاکرات هس��ته اي 
نداشته اند، از این رو در چند ماه باقي مانده به پایان دولت نیز، مقامات 
دولتي همچنان روي مقول��ه احتمال رفع تحریم ه��ا و احیاي مجدد 
برجام مانور مي دهند به ویژه آنکه تا انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 

جمهوري نیز کمتر از چهارماه بیشتر باقي نمانده است. 
در حالي که موضع مقامات امریکایي در رابطه ب��ا برجام پیش از این به 
صراحت عنوان ش��ده اس��ت و طرف هاي غربي به دنبال بسط برجام به 
موضوعاتي چون هسته اي مجدد، موشکي و دفاعي، رفتار ایران در منطقه 
و حقوق بشر هس��تند و ترامپ نیز تحریم هاي تروریسمي را اشاعه داد، 
دولت و رسانه هاي دولتي بر این باورند غرب راهي جز احیاي مجدد برجام 
ندارد، از این رو در آستانه انتخابات ریاست جمهوري پیوسته به مردم نوید 
مي دهند که مقاومت اقتصادي پاس��خ داد و تحریم ها به زودي برطرف و 
دسترسي ایران به دارایي هاي خارجي بلوکه شده اش برقرار خواهد شد. 
اش��اعه تصورات دولت در رابطه با رفع تحریم ه��ا و احیاي مجدد برجام 
موجب شده است تا وضعیت بالتکلیفي در بازارها همچنان برقرار باشد. 

البته شاید هدف دولت از ایجاد امید در جامعه ممانعت از خروج سرمایه 
از کشور یا تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاري در ایران باشد، اما 
از آنجایي که بعد از امید آفریني هاي دول��ت در رابطه با رفع تحریم ها 
و احیاي برجام و آزاد س��ازي درآمدهاي بلوکه  شده ایران در بانک هاي 
خارجي، محدودیت ها همچنان به قوت خود باقي مي ماند، این وضعیت 

موجب بي اعتمادي به اظهارات دولتي ها شده است. 
همزمان با تغییر دولت در امری��کا مقامات دولتي در ایران پیوس��ته از 
احتمال رفع سریع تحریم ها و احیاي برجام سخن مي گویند و در همین 
راستا شاهد رش��د بي انضباطي هاي مالي دولت هس��تیم، به طوري که 
اس��تقراض انجام گرفته از محل انتش��ار اوراق بدهي در بازار فرابورس 
حداقل 120 هزار میلیارد تومان مي باشد و تورم نیز در این میان با رشد 
قابل مالحظه اي روبه رو شده است. به طور نمونه در شرایطي که برداشت 
مقامات بانک مرکزي از جلسه با مقامات کره جنوبي مثبت بود و اینگونه 
اظهار شد که گشایش در رابطه با دستیابي به دارایي هاي بلوکه شده ایران 
در بانک هاي کره جنوبي ایجاد شده است، مقامات کره اي عنوان کردند 
دسترسي به بخشي از دارایي هاي ایران در بانک هاي این کشور با مشورت 
امریکایي ها انجام خواهد شد. البته پیش از این نیز مقامات بانک مرکزي 
بعد از دیدار با مقام هاي عراقي مدعي ش��ده بودند دسترس��ي ایران به 
دارایي هاي ارزي بلوکه شده برقرار شده است، اما گذر زمان نشان داد گویا 
در این رابطه همچنان محدودیت ها برقرار است. در دویست و ششمین 
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت که روز سه شنبه به ریاست حجت 
االسالم حس��ن روحاني، رئیس جمهور تشکیل ش��د، رئیس کل بانک 
مرکزي گزارش��ي از مذاکرت اخیر خود و توافق هاي به دس��ت آمده با 
نمایندگان کشورهاي کره جنوبي، ژاپن، عراق و عمان درخصوص نحوه 
استفاده از منابع بانک مرکزي در این کشورها ارائه کرد. رئیس جمهور با 
اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزي از توافق انجام شده با کشورهاي 
کره  جنوبي، ژاپن، عراق و عمان در خصوص آزاد سازي منابع ارزي ایران 
گفت: اکنون ش��اهد طلیعه هاي امیدبخش شکس��ت دشمن در جنگ 
تحمیلي اقتصادي و ناکارآمدي تحریم ها هستیم و مقاومت حداکثري 
مردم در برابر این جنگ تمام عیار دشمن به ثمر نشسته است. روحاني 
افزود: از جمله این ثمرات آزادس��ازي منابع ارزي به ناحق و غیر قانوني 
بلوکه شده ایران است که بي تردید گشایش هایي را در فضاي اقتصادي 

کشور فراهم مي کند. 
وي با تأکید بر الزامات و اقتضائات مدیریت دوره بازآفریني پس از جنگ 
تحمیلي اقتصادي گفت: انس��جام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره 
بازآفریني و متمرکز کردن همه انرژي ها و اقدامات در جهت رفع آسیب ها 
و زیان هاي دوره جنگ است. رئیس جمهور تصریح کرد: هر نوع تنش و 
درگیري و هر اقدامي که به ثبات و اس��تحکام و آرامش اقتصادي لطمه 
بزند، خیانت با هدف آسیب زدن به زندگي مردم و اقتصاد کشور است. 
ئیس جمهور با بیان اینکه باید ایران را به عنوان کش��وري قابل اعتماد و 
پیش بیني پذیر در حوزه تعامالت بین الملل��ي و تجاري معرفي کنیم، 
تأکید کرد: باید با اس��تفاده از تجربه موفق تجارت ترجیحي با اوراس��یا 
حضور ایران را در بازارهاي جدید و همکاري در زمینه سرمایه گذاري، 
حمل و نقل، تهاتر و روابط بانکي، انرژي و ورود به دیگر ترتیبات تجاري، 
منطقه اي و جهاني گسترش دهیم. گفتني اس��ت بازارهاي داخلي این 
روزها همچنان در بالتکلیفي برجامي به سر مي برند هر چند نرخ دالر به 
دنبال خوش بیني نسبت به رفع تحریم ها از کانال 25هزار تومان به کانال 
24 هزار تومان نزول کرد و به دنبال آن نیز نرخ طال تعدیل ش��د، اما روز 
گذشته همزمان با انتشار مواضع مقامات کره جنوبي و همچنین رئیس 
سازمان بین المللي انرژي اتمي به اصطالح فعاالن اقتصادي، بازار به طور 
مجدد سفت کرد، این در حالي است که بالتکلیفي هاي برجامي قدمتي 
هفت ساله دارد و متأسفانه برنامه مشخصي براي بهبود وضعیت اقتصاد 

ایران از سوي دولت اعمال نشده است.

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک 

در ح�ال حاضر کش�ور ما 
واردکننده گوشی است و 
امکان تولی�د در داخل را 
نداریم. طبیعتًا بس�یاری 
از تعمیرات�ی ک�ه روی 
گوش�ی ها انجام می شود 
تعوی�ض قطعات اس�ت و 
تخصص الزم ب�رای ارتقا 
وجود ندارد، از سوی دیگر 
نمایندگی های کمپانی های 
خارجی در کشور ما حضور 
ندارند، بنابراین بعید است 
داخل کشور امکان آپدیت 
گوش�ی را داش�ته باشیم


