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اقتصاد    دولت چين اعالم كرد كه با توجه به تشديد جنگ تجارى، حمايت بيشترى از بخش هاى اقتصادى خود خواهد كرد.دولت چين در بيانيه اى اعالم 

كرد كه برنامه هاى متعددى نظير افزايش سرمايه گذارى در زيرساخت ها و توسعه مناطق كم تر برخوردار چين براى تقويت رشد اقتصادى اين كشور در 
نظر گرفته خواهد شد. دولت هم چنين وعده داده است در حوزه سياست پولى، سطح نقدينگى را در سطح معقولى نگه دارد.

اقتصادچینبراینبردباآمریکاآمادهمیشود

خالی بودن ۴۰ درصد ظرفیت فرودگاهی کشور
 رئيــس هيات مديــره و مديرعامل شــركت 
فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران اعالم كرد كه حدود 40 
درصد از ظرفيت فرودگاهى كشور خالى است كه مى توان 
آن را با استفاده از تقويت و توسعه هوانوردى عمومى، به 

عنوان يكى از حلقه هاى مفقوده جبران كرد.
ســياوش امير مكرى اظهار كرد: حدود 40 درصد از 
ظرفيت فرودگاهى كشور خالى بوده و اين ظرفيت خالى 

ناظر به كليت شبكه پروازى است و به صورت ميانگين در نظر گرفته شده است (اين 
در حالى اســت كه در بعضى از فرودگاه هاى اصلى كشور با كمبود ظرفيت مواجه 

هستيم).
وى افزود: يكى از مهم ترين مشتريان اين زيرساخت ها و ظرفيت هاى بال استفاده 
فرودگاهى كشور، بهره برداران توســعه هوانوردى عمومى خواهند بود كه شامل: 
بيزينس جت ها، ايرتاكسى ها، هواپيماهاى شخصى، پروازهاى آموزشى، پروازهاى 

خاص نظير ايرآمبوالنس ها و غيره است.
مديرعامل شــركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا 
برنامه اى در اين زمينه داريد يا خير؟ ادامه داد: در اين راستا توافقى سه جانبه بين 
شركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران،   معاونت علمى و فن آورى رياست جمهورى 
و سازمان هواپيمايى كشورى با راهبرى معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازى 
منعقد شده كه در حال پيگيرى مصوبات آن هستيم تا بتوانيم از همه پتانسيل هاى 

هوانوردى عمومى براى پر كردن اين ظرفيت خالى استفاده كنيم.
امير مكرى همچنين در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه براى توسعه صادرات 
كاالهاى مختلف به ويژه محصوالت كشاورزى چرا زيرساخت هاى هوانوردى و هوايى 
مناسبى وجود ندارد، گفت:  اميدوارم با حمايت مسئولين ذيربط در دولت و مجلس 
شوراى اســالمى (جهت رفع برخى از محدوديت هاى قانونى)   و اطمينان بخش 
خصوصى به فرصت ايجاد شده در حوزه هواپيمايى عمومى كشور، شاهد آن باشيم تا 
در آينده نه چندان دور ضمن شكوفايى اين بخش از صنعت بزرگ و مدرن هواپيمايى، 
نقاط مختلف كشور با ظرفيت هاى مختلف توريستى، كشاورزى، دامپرورى و ... به 

هم متصل گردد.

احتمال اعمال ۳۰ درصد تخفیف گمرکی از 
بندر چابهار

 مشــاور قائم مقام وزير صنعــت گفت: اعمال 
30 درصد تخفيف گمركى از بندر چابهار همچون ساير 
بنادر كشور در دستور كار قرار گرفته و پيگير تخفيفات 

كشتيرانى از بنادر چابهار هستيم.
ايرج حســن پور در جلسه شــوراى هماهنگى توسعه 

چابهار بيان كرد: با هدف افزايش سهم تجارت دريايى چابهار، تقويت پيوند كشورهاى 
منطقه و توسعه بندر چابهار، شوراى هماهنگى توسعه چابهار با حضور مديرعامل 
منطقه آزاد چابهار، معاون استاندار و فرماندار ويژه چابهار و جمعى از مديران اقتصادى 

در محل منطقه آزاد تجارى، صنعتى چابهار برگزار شد.
او ادامه داد: برنامه ريزى هاى الزم براى انتقال كشتى هاى كاالهاى اساسى به بندر 
چابهار انجام شده كه اين امر ترافيك ساير بنادر كشور را كاهش و همچنين باعث 
توسعه بندر چابهار و تسريع در حمل و نقل دريايى و كاهش هزينه واردات كاالهاى 
اساسى به كشور نيز خواهد شــد و تالش بر اين است بندر چابهار بيش از پيش در 

توسعه تجارت نقش آفرينى كند.
مشــاور قائم مقام وزير صنعت تصريح كرد: اعمال 30 درصد تخفيف گمركى از 
بندر چابهار همچون ساير بنادر كشور در دستور كار قرار گرفته و پيگير تخفيفات 

كشتيرانى از بنادر چابهار هستيم.
حســن پور گفت: بندر چابهار بايد باعث تقويت پيوند كشــورهاى منطقه بويژه 
هند، پاكستان، افغانستان،چين، عمان، كشــورهاى آفريقايى و كشورهاى آسياى 

ميانه شود .
او در ادامه گفت: با هدف رونق بندر چابهار و بهره گيرى از قابليتهاى بوجود آمده و 
بر اساس دستور قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگانى مقرر شده تا شركت بازرگانى 
دولتى ايران و شركت پشتيبانى امور دام ضمن برنامه ريزى الزم 50 درصد شكر و برنج 

و نهاده هاى دامى وارداتى باقيمانده تا پايان سال را از طريق بندر چابهار وارد كنند.
وى خاطرنشــان كرد: بندر چابهار بايد به عنوان شهر لجستيكى خودرو مطرح 
شود و امكان صادرات خودرو نيز از اين طريق فراهم شود و به جهت تامين قطعات 
و تجهيزات صنايع به ويژه صنايع خودروسازى مقرر شده بخشى از اين قطعات نيز 
جهت كارخانجات خودروســازى على الخصوص كارخانه خودرو خراسان از چابهار 

وارد شود.

دكه
چرا برخی صنایع بزرگ وارد بورس 

نمی شوند؟
 يك كارشناس بازارسرمايه مشــكل مديريتى را 
مهمترين عاملى دانست كه مانع مى شود صنايع بزرگ استان 

كرمانشاه وارد بازار بورس شوند.
محمد ماهيدشتى با بيان اينكه هم اكنون تعداد بسيار كمى 
از صنايع استان كرمانشاه در بازار بورس فعاليت دارند، اظهار 

كرد: اگر ساير شركت ها شرايط و امكان ورود به بورس را داشتند تاكنون حتما اين كار را 
انجام داده بودند، چون عرضه سهام در بورس آنقدر مزيت دارد كه همه را عالقمند مى كند. 
وى درباره موانع ورود واحدهاى صنعتى به بازار بورس، خاطرنشــان كرد: به نظر مى رسد 
اصلى ترين علتى كه باعث مى شــود صنايع بزرگ اســتان وارد بازار بورس نشوند مشكل 

مديريتى آنها است.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، اين مديران يك شركت هستند كه مى توانند از هيچ 
براى شركت خلق ثروت كنند يا حتى دارايى هاى شركت را به باد بدهند، پس قيمت گذارى 
يك شــركت در بازار بورس در واقع قيمت گذارى مديريت شركت است، نه ساختمان و 
تجهيزات آن. ماهيدشتى با اشــاره به اينكه مديريتى در بازار بورس بيشتر قيمت گذارى 
مى شود كه ايده و طرح براى توسعه شركت در آينده داشته باشد، گفت: خريد و فروش سهام 
يك شركت خريد و  فروش وضعيت كنونى آن نيست، بلكه بر اساس پيش بينى آينده شركت 
صورت مى گيرد كه كامال به مديريت آن بستگى دارد. وى تاكيد كرد: از سوى ديگر برخى از 
مالكان و مديران صنايع عالقه ندارند بخشى از سهام و مالكيت واحد خود را از دست بدهند.
اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه فقط واحدهايى كه سودآور باشند مى توانند وارد بازار 
بورس شوند، افزود: عدم سودآورى برخى از صنايع نيز كه عمدتا به دليل مشكل مديريتى 

است، مانع ديگرى براى ورود آنها به بازار بورس خواهد بود.
ماهيدشتى با اشاره به اينكه با ورود سهام يك واحد صنعتى به بازار بورس بايد ارزش واقعى 
آن واحد شفاف سازى شود، تاكيد كرد: برخى از مديران اين شفافيت را دوست ندارند. وى 
از موانع قانونى و خارج از خود صنايع نيز كه ســدى براى ورود آنها به بازار بورس است ياد 
كرد و گفت: وقتى كه سهام يك صنعت وارد بورس مى شود بايد از سهامى خاص به سهامى 
عام تبديل شود و براى اين منظور بايد تمامى اين سهام آزاد باشد، اما در برخى از صنايع به 
دليل مشكالت حقوقى و... كه ممكن است برخى از سهام داران داشته باشند گاهى بخشى 

از سهام آنها آزاد نيست.
اين كارشناس بازار سرمايه يكى از شرايط ورود صنايع به بورس را سوددهى آنها طى 
چند سال اخير و همچنين پايين بودن نسبت بدهى به كل دارايى هاى شركت اعالم كرد 
كه برخى از صنايع اين شرط را ندارند. به عالوه بايد سودى كه از سوى واحد اعالم مى شود 
سود واقعى حاصل از فعاليت واحد باشد نه اينكه مثال شركت ملكى داشته كه به دليل نرخ 
تورم قيمت آن باال رفته و حاال با فروش اين ملك به سود رسيده باشد. وى از بروكراسى 
ادارى طوالنى پيش روى شركت ها براى ورود به بازار بورس هم ياد كرد و گفت: در برخى 
موارد از زمان درخواست يك صنعت براى ورود به بازار بورس تا زمانى كه واقعا وارد بازار 
بورس شود، حدود دو سال زمان نياز است. ماهيدشتى معتقد است، مجموع اين موارد 
باعث شده در سراسر كشور از جمله استان كرمانشاه محدوديت هايى براى ورود صنايع 
به بازار بورس وجود داشته باشد و فقط حدود 500 واحد صنعتى در كل كشور موفق به 

ورود به بازار بورس شوند.
اين كارشناس مسئل اقتصادى درباره راهكارهاى ورود صنايع كرمانشاه به بازار بورس 
نيز افزود: اولين كار ارتقاى وضعيت مديريتى اين صنايع است كه در اين مورد مى توان از 
ظرفيت كارآفرينان و فارغ التحصيالن دانشــگاهى براى مشاوره دادن به مديران صنعتى 
استفاده كرد. وى با بيان اينكه دولت نيز بايد بروكراسى ادارى ورود صنايع به بورس را كاهش 
دهد، خاطرنشان كرد: به عالوه دولت مى تواند برخى صنايع سودده كه  شرايط ورود به بازار 
بورس را دارند حمايت كند. ماهيدشتى از مزيت هاى ورود صنايع به بازار بورس هم ياد كرد 
و گفت: اولين مزيت امكان توسعه واحد صنعتى و صنايع پايين دستى آن است كه در نهايت 
اشتغالزايى و ايجاد ثروت را نيز براى استان به همراه دارد. وى تاكيد كرد: از سوى ديگر صنايع 
ديگر نيازى به اخذ تسهيالت بانكى و پرداخت سود به بانك ها ندارند و نه تنها صاحبان صنايع 

بلكه خريداران سهم نيز از اين امر سود مى برند.

کاهش چشم گیر 
تسهیالت 
مشارکت مدنی

آمار بانك مركزى حاكى از كاهش چشــم گير تسهيالت مشاركت مدنى در سه ماهه نخست سال 
جارى است.

بر اساس تازه ترين آمار بانك مركزى از بخش پولى و بانكى كشــور، مانده كل تسهيالت اعطايى 
بانك ها و مؤسســات اعتبارى تا پايان خردادماه سال جارى به 1333 هزار ميليارد تومان رسيده كه 

نسبت به اسفندماه سال گذشته 2.6 درصد افزايش داشته است.
بر اساس اين آمار، بيشترين سهم از ميان تسهيالت اعطايى در اين مدت مربوط به مشاركت 
مدنى با 30.5 درصد و پس از آن، فروش اقســاطى با 29.1 درصد بوده است. بيشترين ميزان 
رشد مانده تسهيالت اعطايى در پايان خردادماه سال جارى نسبت به اسفند سال گذشته مربوط 
به تسهيالت سلف با رشــد 10.3 درصد بوده و پس از آن اجاره به شرط تمليك با 8.8 درصد، 
بيشترين رشد مانده تســهيالت اعطايى در اين مدت را به خود اختصاص داده  است. آمار بانك 
مركزى از مانده تسهيالت اعطايى بانك ها نشان مى دهد كه تا پايان خردادماه سال جارى مانده 
تسهيالت قرض الحسنه 83 هزار ميليارد تومان، مشاركت مدنى 407 هزار ميليارد تومان، فروش 
اقســاطى 387 هزار ميليارد تومان و مرابحه حدود 146 هزار ميليارد تومان بوده است. اين در 
حالى است كه در ميان تســهيالت اعطايى، به رغم سهم باالى تسهيالت مشاركت مدنى از كل 

اقساط در طول دوره هاى پيشين، در سه ماهه نخست سال جارى تنها حدود 40 ميليارد تومان 
بوده و در واقع رشدى نداشته است.

بر پايه اين گزارش، رشد مانده تسهيالت اعطايى بانك هاى تجارى در سه ماهه نخست سال جارى 
نسبت به اسفند سال گذشــته 1.6 درصد، بانك هاى تخصصى 1.4 درصد و بانك هاى غيردولتى و 

مؤسسات اعتبارى 3.2 درصد بوده است.

   آمار رســمى از افزايش 183 درصدى قيمت كاالى 
وارداتى و حدود 95 درصدى كاالهاى صادراتى در بهار امســال 
نسبت مدت مشابه در سال 1397 حكايت دارد. به گزارش كائنات 
به نقل از ايســنا، آمار جديد مركز آمار از وضعيت شاخص قيمت 

كاالهاى وارداتى و صادراتى در بهار امسال منتشر شد.
بر اساس اين گزارش، تغييرات شاخص قيمت كاالهاى صادراتى 
مبتنى بر داده هاى ريالى در فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل 
1397، 13,6 درصد است كه در مقايسه با تورم فصلى زمستان 
1397 (برابر با 24.0 درصد) حــدود 10.5 واحد درصد كاهش 
داشته است. همچنين تغييرات شاخص قيمت كاالهاى صادراتى 
مبتنى بر داده هاى دالرى نيزدر فصل بهار 1398 نسبت به فصل 
قبل، 0.1 درصد افزايش داشــته كه در مقايســه با تورم فصلى 
زمســتان 1397 (برابر با 0.7 درصد) حــدود 0.6 واحد درصد 

كاهش داشته است.
در گروه هاى اصلى طبقه بندى HS كمترين نرخ تورم فصلى 
در بخش ريالى مربوط به گــروه «چربيها و روغن هاى حيوانى يا 
نباتى، فرآورده هاى حاصل از تفكيك آنها، چربيهاى خوراكى آماده 
موم هاى حيوانى يا نباتى» ( 0,1- درصد) و بيشترين نرخ مربوط 

به گروه  «كاالها و مصنوعات گوناگون» ( 33.6 درصد) است.

تورم نقطه به نقطه صادرات به ۹۵ درصد رسید
تغييرات شاخص قيمت كاالهاى صادراتى مبتنى بر داده هاى 
ريالى در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 95,1 
درصد است كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه زمستان 1397 
(برابر با 102.9 درصد) 7.8 واحد درصد كاهش داشــته است. 
همچنين تغييرات شــاخص قيمت كاالهــاى صادراتى مبتنى 

بر داده هاى دالرى در فصل بهار 1398 نســبت به فصل مشابه 
سال قبل 12.7 درصد است كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 
زمستان سال 1397 (برابر با 23.9 درصد) 11.2 درصد كاهش 

داشته است.
در گروه هاى اصلى طبقه بندى HS كمترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه در بخش ريالى مربوط به گروه « مرواريد طبيعى يا پرورده، 
سنگهاى گرانبها و ...» ( 0,3- درصد) و بيشترين نرخ مربوط به 

گروه  «كاالها و مصنوعات گوناگون» ( 214.2 درصد) است.

تورم ۷۸ درصدی ساالنه در کاالی صادراتی
تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاى صادراتى مبتنى بر 
داده هاى ريالى در چهار فصل منتهــى به فصل بهار 1398 برابر 
با 78,4 درصد بوده اســت كه در مقايسه با تورم ساالنه زمستان 
1397 (برابر با 61.1 درصد) 17.3 واحد درصد افزايش داشــته 
است. تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاى صادراتى مبتنى 
بر داده هاى دالرى در چهار فصل منتهى به فصل بهار 1398 برابر 
با 19.3 درصد بوده است كه در مقايسه با تورم ساالنهى زمستان 

1397 (برابر با 19.6 درصد) 0.3 درصد كاهش داشته است.
در گروه هاى اصلى طبقه بندى HS كمترين نرخ تورم ساالنه در 
بخش ريالى مربوط به گروه «مرواريد طبيعى يا پرورده، سنگهاى 
گرانبها و ...» ( 8,2 درصد) و بيشــترين نرخ مربوط به گروه  « 

كاالها و مصنوعات گوناگون» ( 150.1 درصد) است.

وضعیت واردات چگونه است؟
تغييرات شــاخص قيمت كاالهاى وارداتى مبتنى بر داده هاى 
ريالى در فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل 1397، 34,6 درصد 

است كه در مقايسه با تورم فصلى زمستان 1397 (برابر با 39.9 
درصد) حدود 5.3 واحد درصد كاهش داشــته است. همچنين 
تغييرات شاخص قيمت كاالهاى وارداتى مبتنى بر داده هاى دالرى 
نيزدر فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل، 10.5 درصد افزايش 
داشته كه در مقايسه با تورم فصلى زمستان 1397 (برابر با 12.3 

درصد) حدود 1.9 واحد درصد كاهش داشته است.
در گروه هاى اصلى طبقه بندى HS كمترين نرخ تورم فصلى در 
بخش ريالى مربوط به گروه «حيوانات زنده و محصوالت حيوانى » 
(0,1- درصد) و بيشترين نرخ مربوط به گروه «آالت و دستگاه هاى 

اپتيك، عكاسى، سينماتوگرافى و ...» (44.2 درصد) است.

افزایش تورم نقطه به نقطه تا ۱۸3 درصد
تغييرات شــاخص قيمت كاالهاى وارداتى مبتنى بر داده هاى 
ريالى در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 183,0 
درصد است كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه زمستان 1397 
(برابر با 203.3 درصد) حدود 20.3 واحد درصد كاهش داشــته 
است. همچنين تغييرات شاخص قيمت كاالهاى وارداتى مبتنى 
بر داده هاى دالرى در فصل بهار 1398 نســبت به فصل مشابه 
سال قبل 38.8 درصد است كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 
زمســتان ســال 1397 (برابر با 33.5 درصد) 5.4 واحد درصد 

افزايش داشته است.

در گروه هاى اصلى طبقه بندى HS كمترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه در بخش ريالى مربوط به گروه «حيوانات زنده و محصوالت 
حيوانى» (1,2- درصد) و بيشترين نرخ مربوط به گروه  «ماشين 
آالت و وســايل مكانيكى؛ ادوات برقى؛ اجزاء و قطعات آنها و ...» 

(281.7 درصد) است.

تورم ساالنه واردات ۱۴۹ درصد شد
تغييرات ميانگين شــاخص قيمت كاالهاى وارداتى مبتنى بر 
داده هاى ريالى در چهار فصل منتهى به فصل بهار 1398 برابر با 
149,7درصد بوده است كه در مقايسه با تورم ساالنهى زمستان 
1397 (برابر با 111.4 درصد) 38.25 واحد درصد افزايش داشته 
است. تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاى وارداتى مبتنى 
بر داده هاى دالرى در چهار فصل منتهى به فصل بهار 1398 برابر 
با 25.1 درصد بوده است كه در مقايسه با تورم ساالنه ى زمستان 
1397 (برابر بــا 15.9درصد) حدود 9.2 واحــد درصد افزايش 

داشته است.
در گروه هاى اصلى طبقه بندى HS كمترين نرخ تورم ساالنه 
در بخش ريالى مربوط به گــروه «چربيها و روغن هاى حيوانى يا 
نباتى و ...» (6,1 درصد) و بيشــترين نرخ مربوط به گرو «آالت 
و دستگاه هاى اپتيك، عكاسى، ســينماتوگرافى و ...» (257.1 

درصد) است.

 کاالهای وارداتی
 ۱۸۳ درصد گران شد؛ 
کاالهای صادراتی ۹۵ درصد!

 مرکز آمار اعالم کرد

 استقبال از سرمایه گذاری شرکت های ترکیه در ایران
  قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانى در ديدار با مديركل قراردادها 

و امور اتحاديه گمركى وزارت تجارت تركيه گفت: از سرمايه گذارى شركت هاى ترك در ايران 
استقبال و از سرمايه گذارى شركت هاى ايرانى، بخصوص شركت هاى دانش بنيان، در تركيه 

حمايت مى كنيم.
حسين مدرس خيابانى با حسنو ديلمره، مديركل قراردادها و امور اتحاديه گمركى وزارت 
تجارت تركيه، در راستاى توسعه روابط تجارى دو كشور و رفع موانع موجود ديدار و گفت وگو 

كرد.
در اين ديدار مدرس خيابانى با تأكيد بر اينكه عليرغم فشارهاى آمريكا، تجارت ايران را در 
سطح مطلوبى نگه  داشته ايم، اظهار كرد: حضور تركيه در جمع كشورهاى صنعتى و همچنين 
ظرفيت عظيم ايران در زمينه هاى مختلف توليد و تجارت مبين آينده روشن ارتباطات تجارى 

و اقتصادى دو كشور است.
او در خصوص تفاهم نامه تجارت ترجيحى ميان ايــران و تركيه افزود: اين تفاهمنامه بايد 
مقدمه اى براى همكارى هاى بيشتر آتى در زمينه هاى بانك، بيمه، حمل و نقل و توافقات در 

مورد بازارچه هاى مرزى باشد.
قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگانى با اشاره به اينكه در ارتباط تجارى با تركيه به منافع 
بلندمدت فكر مى كنيم، بيان كرد: از ســرمايه گذارى شركت هاى ترك در ايران استقبال و از 
سرمايه گذارى شركت هاى ايرانى، بخصوص شركت هاى دانش بنيان، در تركيه حمايت مى كنيم.
مدرس خيابانى، سازمان توسعه تجارت ايران را مرجع مسائل تجارى كشور عنوان كرد و گفت: 
توسعه زيرساخت هاى تجارى همچون پايانه هاى صادراتى بين مرز ايران و تركيه، بازارچه هاى 
مشترك و آزمايشگاه هاى فنى استاندارد در دستور كار قرار دارد و از تركيه نيز دعوت مى كنيم 

در اين راستا با ايران همگام باشد.
حميد زادبوم - سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران - نيز با تأكيد بر اهميت تجارت ترجيحى 
ميان ايران و تركيه اظهار داشت: توافق تجارت ترجيحى بايد به گونه اى باشد كه سبب ارتقاى 
سطح تجارت دو كشور را فراهم كند. حسنو ديلمره - مديركل قراردادها و امور اتحاديه گمركى 
وزارت تجارت تركيه - با تأكيد بر اراده كشــور تركيه بر مذاكره، امضا و اجرايى شــدن هرچه 
سريع تر فهرســت جديد توافق تجارت ترجيحى گفت: باور داريم كه در كميسيون مشترك 
همكارى هاى اقتصادى دو كشــور به جمع بندى خوبى خواهيم رسيد و تالش مى كنيم تا هر 
دو كشور از منابع خود در جهت گسترش روابط جارى بهره ببرند. او سرمايه گذارى مشترك با 
ايران را از مسائل مهمى عنوان كرد كه در كميسيون مشترك همكارى هاى اقتصادى از سوى 

طرف ترك مطرح خواهد شد.

میزخبر

یکشنبه    ۱۷ شهریور ۱3۹۸
۸ محرم ۱۴۴0     ۸ سپتامبر 20۱۹    شماره 3۵03

   حذف قبوض كاغذى گاز نيز همچون آب و برق و تلفن در دستور 
كار دولت قرار گرفته و همانطور كه مسووالن اعالم كرده اند اين طرح نهايتا تا 
ابتداى آذرماه وارد فاز اجرايى مى شود و الزم است مشتركان نسبت به تكميل 
پرونده اشتراك خود اقدام كنند.اواخر پاييز سال گذشته بود كه محمدجواد 
آذرى جهرمى- وزير فناورى ارتباطات و فنــاورى اطالعات- از صرفه جويى 
1440 ميليارد تومانى در صورت حذف قبوض كاغذى آب، برق، گاز و تلفن 
خبر داد و گفت: با اين صرفه جويى مى توان كارهاى بزرگى به نفع مردم انجام 

داد و ذهن مردم را بايد نسبت به هدر رفت اين منابع حساس كرد.
آمارها حاكى از آن اســت كه 35 ميليون كنتور برق، حدوداً همين تعداد 
كنتور آب و 20 ميليون كنتور گاز وجود دارد و برآوردها نشان مى دهد 1440 
ميليارد تومان براى قبوض خدماتى هزينه مى شــود. در حالى كه به گفته 
آذرى جهرمى، ظرفيت كامل دولت الكترونيكى فراهم اســت كه تمام اين 

قبوض را به صورت الكترونيكى صادر كند.

صرفه جویی ۸۵0 میلیارد ریال به صورت ساالنه
در اين باره روح اهللا نوريان - مدير فناورى اطالعات و ارتباطات شركت ملى 
گاز ايران - گفته است: قبوض كاغذى گاز از اوايل آذرماه امسال حذف مى شود 
و زيرساخت هاى الزم براى اجراى اين كار آماده شده است. در شركت هاى 
گاز استانى، با استفاده از ســرويس هاى پيامكى، تلفنى، ايميل و يا مراجعه 
كنتورخوان، اقدام به جمع آورى شماره موبايل و ثبت خوداظهارى مشتركان 
در اين باره شــده كه تاكنون بيش از 7 ميليون شــماره همراه مشــتركان 

جمع آورى شده است.
وى افزود: در صورت اجرايى شدن طرح حذف قبوض كاغذى براى همه، 
23 ميليون مشترك گاز، مبلغى حدود 850 ميليارد ريال به صورت ساالنه 

در هزينه هاى آشكار صرفه جويى خواهد شد، همچنين ارتقاى كيفيت ارائه 
خدمات به مشتركان، تسريع در وصول مطالبات و نيز حفظ محيط زيست از 

ديگر مزاياى اجراى اين طرح است.
به گفته مدير فناورى اطالعات و ارتباطات شــركت ملى گاز ايران، براى 
اجراى اين طرح، پروژه اى با عنوان ESB (Enterprise Service BUS) در 
دستور كار مديريت فناورى اطالعات و ارتباطات قرار گرفته است كه مطابق 
اقدام هاى انجام شده و برنامه ريزى هاى به عمل آمده، پيش بينى مى شود تا 
اواخر مهرماه امسال به بهره بردارى برســد. نوريان از مشتركان گاز سراسر 
كشــور درخواســت كرد تا از طريق يكى از درگاه هاى اطالع رسانى مانند 
وب سايت و شماره پيامك شركت ملى گاز ايران يا شركت هاى گاز استانى به 
شماره پيامك مندرج روى قبوض گاز، اطالعات پرونده اى خود را كامل كنند. 

اين شماره در تهران طى روزهاى آينده اعالم و اطالع رسانى خواهد شد.

قبوض کاغذی گاز 
هم حذف می شوند


