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مقام عراقی: تا سه سال آینده نیاز 
به واردات برق از ایران داریم

یک مقام عراقی می گوید سه سال زمان نیاز است 
تا کشــور از لحاظ انرژی خودکفا شود و فعال نیاز به 
واردات برق ایران دارد. عباس جابر، معاون وزیر برق 
عراق، روز پنج شنبه ۱۶ آبان گفت عراق ۷ گیگاوات 
برق از ایــران وارد می کند تا شــکاف میان تولید و 
مصرف داخلی برق را جبران کند. وی طی کنفرانسی 
در قاهره اعالم کرد احتماال تا سه سال آینده عراق از 
لحاظ انرژی برقی خودکفا شود، اما همین موضوع 
نیز با چالش هایی مواجه است، چون مردم عراق تنها 
بخشــی از قیمت واقعی برق را پرداخت می کنند. 
بر اســاس ارزیابی آژانس بین المللی انرژی، عراق 
پارسال ۲.۱ میلیارد دالر برای برق مصرفی در کشور 
یارانه داده است. جابر می گوید ظرفیت تولید برق 
عراق ۱۹.۵ گیگاوات اســت، اما تقاضــا برای برق 
۲۶.۵ گیگاوات است که از برق وارداتی از ایران تامین 
می شود. وی همچنین گفت، قیمت برق برای مردم 
عراق تقریبا ۱۰ درصد هزینه تولید برق است. البته 
این آمارها شــامل منطقه خودمختار کردستان 
نمی شود. وی افزود در جریان جنگ با داعش ۴.۵ 
گیگاوات از ظرفیت تولید برق کشــور از بین رفته 
است. به گفته جابر عراق همچنین در نظر دارد به 
شبکه برق کشورهای عرب خلیج فارس متصل شود 
و در تابستان سال ۲۰۲۰، حدود ۵۰۰ مگاوات برق 
نیز از همین منبع تامین کند. آمریکا ۲۴ مهرماه برای 
پنجمین بار معافیت عراق برای واردات برق و گاز از 
ایران را به مدت چهار ماه تمدید کرد. ایاالت متحده 
۱۲۰ روز دیگر به عراق مهلت داده تا خرید برق و گاز 
از جمهوری اســالمی ایران را ادامه دهد. بر اساس 
آمارهای رسمی، ایران پارسال پنج تراوات ساعت 
برق )وات واحد اندازه گیری قدرت و وات ســاعت 
واحد انرژی است( و حدود ۴.۸ میلیارد متر مکعب گاز 
به عراق صادر کرده بود. ارزش این میزان از صادرات، 

بیش از دو میلیارد دالر است.
    

همتی: استفاده اجباری از رمز 
پویا درحال حاضر مقدور نیست

رئیــس کل بانک مرکــزی در یادداشــتی در 
اینســتاگرام با بیان اینکه هم اکنــون بیش از ۳۰ 
بانک فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند، نوشت: 
اما به دلیل هوشــمند نبودن بسیاری از موبایل ها، 
اجباری کردن اســتفاده از رمز پویا درحال حاضر 
مقدور نیســت. عبدالناصر همتی پنجشنبه شب 
در این یادداشــت درخصوص اقدامات انجام شده 
برای مقابله با فیشــینگ )Phishing( نکات زیر 

را تشریح کرد.
۱- مسئولیت حفاظت از اطالعات مشتریان به 
عهده بانک ها و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه 

به مشتریان به عهده آنها است.
۲- بانک ها اطالع رســانی درخصوص مزایای 
استفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند و در حال حاضر 
رمز ایستا و رمز پویا توامان فعال هستند و به همین 
دلیل مشتریان به دلیل راحتی ترجیح می دهند از 

رمز ایستا استفاده کنند.
۳- رمز ایستا باید به گونه ای غیرفعال شود که 
موجب نگرانی مشتریان در دریافت روزانه بیش از 
۱۰ میلیون خدمت نشــود و نیز تعدادی از بانک ها 
هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و 

موبایل مشتریان خود متصل نیستند.
۴- بانک مرکزی ایران به موازات اقدامات الزم 
پیشگیرانه با رصد مرتب شــبکه های اجتماعی و 
پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل 
با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر 
اقدام به مسدودســازی تعداد زیادی سایت های 

جعلی کرده است.
۵- بیش از ۳۰ بانک فعال ســازی رمــز پویا را 
شروع کرده اند، اما به دلیل هوشمند نبودن خیلی 
از موبایل ها اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال 

حاضر مقدور نیست.
۶- بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر 
پیامک را راه اندازی کرده است، اما اتصال کلیه بانک ها 
به آن تا ابتدای دی ماه زمان الزم دارد. بانک مرکزی 
اطالع رسانی الزم در این خصوص را به هموطنان 

عزیز انجام خواهد داد.

خبر اقتصادی
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نایــب رئیــس کانــون انجمن 
صنفی مرغــداران کشــور از برنامه 
جهادکشــاورزی برای افزایش سن 
حذف گله های مادر خبر داد، برنامه ای 
که در صورت اجــرا می تواند بار دیگر 
توازن بین عرضه و تقاضــا در بازار را 
برهم زند و نوســانات قیمت مرغ را به 

دنبال داشته باشد.

حبیب اســداهلل نژاد در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی ایلنــا با بیان 
اینکه ســن حذف گله مرغ مادر ۶۴ 
هفته است، اظهار کرد: وزارت جهاد 
کشــاورزی به صورت دستوری سن 
کشــتار گله های مرغ مــادر را به ۶۸ 

هفته افزایش داده است.
وی ادامه داد: اجرای این تصمیم 

می تواند بار دیگر توازن بین عرضه و 
تقاضا را برهــم زده و قیمت در بازار را 

دچار نوسانات شدید کند.
به گفته اســداهلل نــژاد؛ افزایش 
۴ هفته ای ســن حذف گله های مرغ 
مادر موجب افزایــش ۳ تا ۵ میلیون 
تولیــد جوجه یــک روزه در ماه های 

آتی می شود.

وی با تاکید بــر اینکه بهانه وزارت 
جهادکشــاورزی برای افزایش سن 
حذف گله ها تامین ذخایر استراتژیک 
است، افزود: عنوان این بهانه در حالی 
است که هم اکنون نیز تولید در کشور 
بیشتر از نیاز اســت و می توان ذخایر 

استراتژیک را تامین کرد.
اسداهلل نژاد معتقد است؛ اگر قیمت 

مناسبی برای خرید مرغ از مرغداران 
تعیین شــود، آن هــا حاضرند مرغ 
خود را به شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور برای تامین ذخایر استراتژیک 

بفروشند.
وی اضافه کرد: شــرایط قرارداد 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز 
بسیار نامناسب اســت به نحوی که 
مرغداران آن را به قرارداد ترکمانچای 

تشبیه می کنند.
اســداهلل نــژاد قیمــت خرید هر 
کیلوگرم مرغ منجمد شیرینگ پک 
شــده از مرغداران را ۱۳ هزار تومان 
عنوان کرد و گفــت: با توجه به میزان 
افت وزن و هزینه بسته بندی حداقل 
قیمت خرید مرغ باید ۱۴ هزار و ۵۰۰ 

تا ۱۵ هزار تومان باشد.
وی ادامــه داد: یکــی دیگــر  از 
مشــکالت اساســی قرار داد شرکت 
پشــتیبانی امور دام کشــور دریافت 
تضمیــن ســالمت کمــی، کیفی 
و بهداشــتی مــرغ تا زمــان مصرف 
محصــول اســت درحالــی کــه 
پــس از کشــتار  و تحویل مــرغ به 
پشــتیبانی تا عرضه به بازار، مرغدار 
هیچگونــه نظارت، کنتــرل و دخل 
و تصرفــی در آن ندارنــد و حتــی 
 نمی داند مــرغ در کدام ســردخانه 

نگهداری می شود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی 
مرغداران کشور با بیان اینکه دریافت 
تضمین بــرای ســالمت محصول از 

تولید کننده در شرایطی که نگهداری 
و عرضه مرغ در دسترس تولیدکننده 
نیســت غیرمنطقی اســت، افزود: 
شرکت پشتیبانی می تواند برای حل 
این مشــکل، خود مبادرت به خرید 
مرغ زنده از مرغدار به نرخ بازار کند و 
کشتار، انجماد و بسته بندی را انجام 
دهد تا از این طریق دســت دالل ها و 
واسطه ها و ســودجویان را در زمان 
شروع ذخیره سازی کوتاه کند، امری 
که همیشــه ما شــاهد آن هستیم و 
باعت ایجــاد التهــاب کاذب در بازار 

می شود.
اســداهلل نژاد تاکید کــرد: ابالغ 
ایــن برنامــه به رغــم مخالفت همه 
تشــکل های صنفی بــوده و از امروز 
نســبت به نتایج منفی آن در آینده بر 

بازار مرغ هشدار می دهیم.

در گفت و گو با ایلنا عنوان شد:

بحران سازی برای صنعت مرغداری به سبک وزارت جهادکشاورزی

نایب رئیس کانون انجمن 
صنفی مرغداران کشور: 

دریافت تضمین برای 
سالمت محصول از 

تولیدکننده در شرایطی 
که نگهداری و عرضه مرغ 
در دسترس تولیدکننده 
نیست غیرمنطقی است 
و از امروز نسبت به نتایج 

منفی آن بر آینده بازار مرغ 
هشدار می دهیم

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه 
سامانه های رسیدگی به درخواســت های استارتاپ ها و 
شــرکت های دانش بنیان  حمل و نقلی در شرف راه اندازی 
هســتند، گفت: از ســوی ایــن معاونت با حــدود ۵۱۱ 
اســتارت آپ و شــرکت دانش بنیان  حــوزه حمل و نقل 
مصاحبه شــده و از  بین آن ها نیازها و احتیاجات نزدیک 
به ۱۱۱ استارت آپ و شــرکت دانش بنیان حمل و نقلی را 

احصا کرده است.
به گــزارش ایلنا، شــهرام آدم نژاد گفــت: وزارت راه و 
شهرسازی ارتباط تنگاتنگی با شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها در حوزه حمل و نقل دارد، در این راستا این 
وزارتخانه  با حدود ۵۱۱ استارت آپ و شرکت دانش بنیان  
در حوزه حمل و نقــل مصاحبه کرده و از  بیــن آنها نیازها 
و احتیاجــات نزدیــک به ۱۱۱ اســتارت آپ و شــرکت 

دانش بنیان حمل و نقلی را احصا کرده است.
وی اضافه کرد: در حــال حاضر احصــای احتیاجات 
شــرکت های دانش بنیان در مــواردی نظیر  »ریســک 
سرمایه گذاری«،  »ریســک جذب نیروی انسانین، »عدم 

ارائه تســهیالت به این شــرکت ها«، »مقاومت کسب و 
کارهای سنتی در برابر کســب و کارهای نوین« و »جذب 
مشتری و بازاریابی« انجام شــده است. معاون حمل ونقل 
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اهمیت این موضوع تا حدی 
بود که با دستور مستقیم وزیر  راه و شهرسازی، کارگروهی 
برای شتاب دهی استارت آپ های این حوزه تشکیل شده 
اســت که عالوه بر رفع نیازهای خدمات و اطالعات آنها، 
به این شرکت ها سمت و سوی درست را به منظور تجاری 
شدن و رسیدن به ســطح خدمات دهی در مقیاس کالن 

نشان می دهد.
آدم نژاد یادآور شد: هم اکنون ســامانه های رسیدگی 
به درخواست های استارت آپها و شرکت های دانش بنیان  
حمل و نقلی در شــرف راه اندازی هستند تا این شرکت ها 
بتوانند در اسرع وقت و بدون واسطه مسائل و مشکالت خود 
را با مسئول مربوطه مطرح کنند و مشکالت  آنها در اسرع 

وقت مرتفع شود.
و ی اظهار کرد: عالوه بر این کارگروه فوق طی جلسات 
منظم و متعددی که برگزار می کند سعی دارد تا با رویکرد 

شتاب دهی این استارت آپها را در مســیر درست هدایت 
کند تا هرچه ســریع تر به مرحله تجاری شــدن برسند. 
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرســازی با اشاره به  حضور 
شرکت های دانش بنیان در چهارمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل و لجستیک آذرماه امسال،اظهار کرد: یکی از 
رکن های اصلی این نمایشــگاه  استارت آپها و شرکت های 
دانش بنیان هستند زیرا محوریت آنها استفاده از تکنولوژی 
اطالعات )IT( و هوشمندســازی حمل و نقل است. وی 
افزود: تقریباً  نیمی از تالش هــای صنعت حمل و نقل کاال 
برای مدرنیزه شدن از سال ۱۹۹۸، با شکست همراه بوده و 
مشکل اینجا بود که شرکت ها نمی دانستند عالوه بر تغییر 
تکنولوژی، باید رویه تجاری خود را نیــز تغییر دهند؛ اما 
اکنون فعاالن  این حوزه، راهکارهای دیجیتالی تازه ای برای 
بقاء در این بازار به شدت رقابتی یافته اند، تغییرات به حدی 
جامع و کامل بوده که بزرگان ســرمایه گذار ی سیلیکون 
ولی، روی موفقیت روز افزو ن این موضوع اتفاق نظر دارند و 
معتقدند که استارت آپها قادر به حل مشکل صنعت حمل 
و نقل خواهند بود. آدم نژاد گفت: اســتارتاپ های حمل و 

نقلی، با وجود اینکه تحت مالکیت خصوصی اداره می شوند، 
چنانچه در مسیر درست و مناسب هدایت شوند، می توانند 
دستآوردهای مثبت بسیاری زیادی را برای دیگر ذینفعان 
حمل نقل نظیر جامعه، دولت و سازمان ها به ارمغان بیاورند. 
وی افزود: نمایشگاه بین المللی حمل و نقل بستری مناسبی 
برای هم افزایی  بین فعاالن این حــوزه برای مطرح کردن 
بی واسطه مسائل و مشکالت شــرکت های دانش بنیان با 
مسئوالن، سرمایه گذاران، کارآفرینان، تّجار، دانشگاهیان 
و متخصصان حمل و نقل فراهم می کند. آدم نژاد گفت: یکی 
از مهمترین مســائل موجود در بخش حمل و نقل کشور، 
عدم تعامل مناسب و درخور بخش خصوصی و دولتی برای 
رفع مسائل و مشکالت این حوزه است؛ دولت برای خود یک 
سری قوانین و مقرراتی دارد که ملزم به رعایت آنها بوده و 
سایر بهره برداران زیرســاخت های حمل و نقلی نیز باید از 

آنها تبعیت کنند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

سامانه رسیدگی به درخواست استارتاپ ها راه اندازی می شود

 گفت وگو

عضو هیئت مدیره انجمــن صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی گفت: شرکت های فنی و 
مهندسی برای شرکت در مناقصه نیاز به ضمانتنامه 
دارند و در صورت برنده شدن باید یک ضمانتنامه 
برای حسن انجام کار ارئه دهند. اکنون نیز به دلیل 
تحریم بانک های ایران هیچ شرکت و دولت خارجی 
ضمانت نامه بانک هــای ایرانی را قبول نمی کند. 
فرزین مهدیان در گفت وگــو با ایلنا در خصوص 
تاثیر تحریم های اخیر آمریکا بر صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و در پاسخ به اینکه آیا این تحریم ها 
شامل بخش خصوصی فعال در این حوزه خواهد 
شد یا خیر؟ افزود: ما هنوز از جزئیات این تحریم ها 
اطالعی نداریم، اما تحریم هــای قبلی به حدی 
اثرگذار بوده که می توان گفت صادرات خدمات 
فنی و مهندسی بخش خصوصی کشور تعطیل 
شده اســت. درخصوص تحریم فلزات نیز بعید 
است به این زودی ها این تحریم اثر خود را در این 
حوزه نشان دهد زیرا تشــخیص مبدا این کاالها 

سخت است.
وی ادامه داد: در شــرایط فعلی اقتصاد کشور 
که بودجه طرح های عمرانی صفر است بهترین 

کار صادرات است که آن هم به واسطه تحریم های 
مختلف به خصوص در حوزه پولی و بانکی اکنون 
دچار مشکل شده اســت. وی در خصوص تاثیر 
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات برای 
حضور این شرکت ها در پروژه های خارجی گفت: 
نکته اول اینکه سرمایه این صندوق بسیار کم بود 
و باید خیلی زودتر از این افزایش سرمایه صورت 
می گرفت. شــرکت های فنی و مهندسی برای 
شــرکت در مناقصه نیاز به ضمانتنامه دارند و در 
صورت برنده شدن باید یک ضمانتنامه برای حسن 
انجام کار ارئه دهند و اکنــون نیز به دلیل تحریم 
بانک های ایران هیچ شــرکت و دولت خارجی 
ضمانت نامه بانک های ایرانی را قبول نمی کنند. 
هر چند به تازگی برخی بانک هــای خارجی در 
قبال دپوزیت ۱۰۰ درصد یعنی ســپرده گذاری 
تمام ارزش ضمانتنامه در بانک ضمانتنامه صادر 
می کنند که این عمال فایده ای ندارد و هیچ تسهیل 

مالی صورت نمی گیرد.
مهدیان افزود: نکته دیگر این است که نمی توان 
در بانک خارجی حســاب باز کرد مگر اینکه یک 
شرکت در کشور ثالت تاسیس کرد و به واسطه آن 

پاسپورت کشور دیگری را گرفت که آن نیز چند 
سال زمان می برد.

وی افزود: مقامات سیاسی آمریکا به کشورهای 
منطقه سفر کرده و رســما اعالم کرده اند که به 
هیچ عنوان به شرکت های ایرانی پروژه ندهند در 
غیر این صورت مشــمول جریمه های سنگینی 

خواهند شد.
وی د خصوص حضور در پروژه های ســوریه 
و عراق گفــت: اتفاقا در جلســات مختلف اعالم 
کرده ایم با وجود این همه هزینه که برای تامین 
امنیت و ثبات در این کشــورها صــورت گرفته 
اســت؛ دولتمردان آنها کمترین همکاری را با ما 
داشته اند. به طور مثال هم اکنون ۲ میلیارد دالر 
پروژه در عراق چند ساله که معطل مانده است و 
هر ماه هزینه نگهداری تجهیزات و ماشین آالت 
را شرکت های ایرانی پرداخت  می کنند، اما برای 
پرداخت صورت وضعیت دولت عراق به شــدت 
مقاومت می کند. این در حالی اســت که با وجود 
روابط نه چندان خوب سیاســی ترکیه با عراق؛ 
شرکت های فنی و مهندسی ترک از ما وضعیت به 

مراتب بهتری دارند.

وی تصریح کرد: هنوز پروژه ای در سوریه نیز 
آغاز نشده است و ممکن اســت قرارگاه خاتم در 
ســوریه فعالیت خود را  آغاز کرده و چند شرکت 
پیمانکاری نیز به واسطه آن فعالیت کنند، اما بخش 

خصوصی هنوز فعالیتی ندارد.
وی افــزود: نکته حائز اهمیت این اســت که 
رهبری عراق و سوریه و تکنوکرات هایی که دولت 

را اداره می کند همسو با یکدیگر نیستند. به طور 
مثال تعرفه واردات کشورهای عضو اتحادیه عرب 
به سوریه صفر است، اما ما هنوز در برخی از کاالها 
۳۹ درصد عوارض می دهیم ما این مسئله را بارها 
تاکید کردیم که مسائل سیاست خارجی و امنیتی 
را باید در کنار مسائل اقتصادی پیش برد زیرا این 

مسئله بر امنیت داخلی تاثیر مستقیم می گذارد.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

تعطیلی صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی کشور


