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قیمت زولبیا و بامیه ۴۸هزارتومان 
اعالم شد

خبرآنالیــن- 
رییس اتحادیه قنادان 
تهران گفــت: قیمت 
هر کیلوگــرم زولبیا 
و بامیــه درجــه یک 
برای ماه مبارک رمضان ۴۸ هــزار تومان تعیین 
شده اســت. »علی بهره مند« با اشــاره به اعمال 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و آغاز 
ماه مبارک رمضان در پایــان هفته جاری، اظهار 
داشت: قنادی ها در گروه یک شــغلی قرار دارد و 
در با وجود تعطیلی بازار در پایتخت می توانند به 
فعالیت خود ادامه دهند. وی با بیان اینکه بخشی 
از روغن مورد نیاز قنادان برای ماه مبارک رمضان 
تامین شده است، خاطرنشان کرد: بخش دیگری 
از مصرف تولیدکنندگان شیرینی از طریق خرید 
از بازار آزاد انجام می شــود تــا بتوانند محصول 
کافی تولید و عرضه کنند. بهره مند با بیان اینکه 
در تولید و عرضه زولبیا و بامیه و ســایر شیرینی 
های مردم مشکلی وجود ندارد، تاکید کرد: تهیه 
مواد اولیه، دغدغه قنادان اســت امــا تاکنون در 
تامین آن با مشــکل کمبود مواجه نشــده اند. به 
گفته وی، خرید تولیدکنندگان شــیرینی از بازار 
آزاد بر قیمت محصول تاثیر گذار است اما قنادان 
در تالش هســتند تا کمترین درصــد افزایش را 
در شــرایط فعلی اعمال کنند. رییــس اتحادیه 
قنادان تهران گفت: قیمت هــر کیلوگرم زولبیا و 
بامیه برای واحدهای درجه یــک ۴۸ هزار تومان 
و برای واحدهای درجه دو ۳۸ هزار تومان تعیین 
شده است. قیمت جدید زولبیا و بامیه در ایام ماه 
مبارک رمضان با توجه به قیمت مواد اولیه تعیین و 
به اتحادیه ها و صنوف مربوطه ابالغ می شود. سال 
گذشــته به ازای هر کیلوگرم زولیبا و بامیه درجه 

یک قیمت ۲۴ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
    

مراکز مجاز استخراج رمز ارز 
تخفیف می گیرند

توسعه ایرانی-  
سخنگوی صنعت برق 
گفت: بــرق مصرفی 
مراکــز اســتخراج 
رمزارزها که بر اساس 
تایید مراجع ذی صالح به اســتخرهای استخراج 
داخل کشور متصل می شوند، عالوه بر تخفیف های 
ولتاژ اتصال مذکور، مشــمول ۱۵ درصد تخفیف 
دیگر نیز خواهند شد. »مصطفی رجبی مشهدی« 
افزود:  بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰ 
کیلوولت با تخفیف ۲۰ درصدی و از سطوح ولتاژی 
۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلو ولت با تخفیف ۱۲ درصدی برای 
این مراکز محاسبه خواهد شد. وی ادامه داد: براساس 
ابالغیه جدید، بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی 
مراکز اســتخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ 
ریال تعیین شده است که این میزان در زمان های 
نوع سه )عادی( با ضریب نیم و در زمان های نوع ۲ 
)محدودیت دار ( با ضریب ۲ محاسبه خواهد شد. 
ســخنگوی صنعت برق گفت: تعرفه تعیین شده 
براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر 
سامانه نیما، هر سه ماه یک بار توسط شرکت توانیر 
اصالح و به روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت 

نیرو ارسال می شود.
    

کالهبرداری  شرکت های صوری 
تایلندی از تجار ایرانی

توسعه ایرانی- 
یــش  فزا در پــی ا
کالهبرداری ها از تجار 
و شرکت های ایرانی 
از سوی شرکت های 
صوری تایلندی، برخی نهادهای مسوول از جمله 
وزارت خارجه به فعاالن اقتصادی توصیه کردند 
ضمن اهتمام ویژه به تنظیم قراردادهای تجاری، 
نسبت به اعتبارسنجی شــرکت های تایلندی از 
طریق بخش اقتصادی سفارت ایران در بانکوک 
اقدام کنند.  برخی گزارش هــا از تایلند حاکی از 
افزایش کالهبرداری ها از تجار و بازرگانان ایرانی 
از سوی شــرکت های صوری تایلندی است که 
وجود خارجی ندارند و شرکت های ایرانی را دچار 
ضرر و زیان کرده اند. بر اســاس این گزارش ها، 
در اکثر موارد از این دســت، مبالــغ کمتر از ۱۰ 
هزار دالر از طرف ایرانی درخواست شده چرا که 
احتمال پیگیری شکایت و پرداخت هزینه های 
وکیل را از سوی شــرکت متضرر ایرانی کاهش 
می دهد. برخی گزارش ها همچنین از جلوگیری 
از کالهبرداری ۶۰۰ هزار دالری از یک شــرکت 
ایرانی طرف معامله با یک شرکت تایلندی صوری 
برای خرید دستکش پالستیکی طی اسفندماه 

گذشته، خبر می دهد.

خبر اقتصادی

 شماره   769 / دوشنبه23 فروردین   1400  /   29 شعبان 1442  / 12  آوریل   2021

مریم شکرانی

 بــورس دوباره ریزش کــرد. آن هم 
بعد از یک هفته ریزش مداوم در ســال 
جدید که همچنان ادامه دار شده است. 
دیروز شــاخص کل بازار با افت ۹ هزار و 
۷۰۰ واحدی به یک میلیون و ۲۳۰ هزار 

واحد رسید. 
ارزش معامالت در جریان معامالت 
دیروز ، به دو هزار میلیارد تومان نرسید که 
همین مساله نشان می داد تعداد زیادی 

از نمادها در صف فروش قفل شده است.
روال فرسایشی بازار سرمایه این بار 
هم خشم سهامداران را به دنبال داشت 
و تعدادی از آنها در اعتراض به ریزش بازار 
و زیان های وارده به سرمایه شان مقابل 

بورس اوراق بهادار تهران تجمع کردند.
این موضوع در حالی رخ می دهد که 
حاال اخباری از افزایش سود بانکی شنیده 
می شود و همین مساله سهامداران بورس 
را از ریزش شــاخص در ماه های آینده 

نگران کرده کرده است.
بازار سرمایه در دست انداز

 سال ۹۹ به موازات آزاد شدن سهام 
عدالت بعد از ۱۴ سال و همچنین رشد 
بی رویه نرخ ارز، شاخص بورس هم رو به 
افزایش بود به گونه ای که شاخص کل به 

۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در نیمه مرداد 
سال ۹۹ رشد کرد و همین مساله تعداد 
زیادی از مردم را ترغیب به فروش اموال 

و دارایی و سرمایه گذاری در بورس کرد.
رشد شــاخص کل بازار سرمایه اما 
دوامی نداشــت و مطابــق پیش بینی 
بسیاری از کارشناسان اقتصاد و به تعبیر 
آنها حباب بورس ترکید و شاخص کل تا 
پایان ســال به یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد ریزش کرد. ریزش شاخص در سال 
۱۴۰۰ هم ادامه داشــت و بورس کانال 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را هم تجربه 
کرد.  این اتفاق در حالی رخ می دهد که 
متولیان اقتصاد بارها اعالم کرده اند که 
۶۰ میلیون ایرانی در بازار سرمایه حضور 
دارند و حاال بخش بزرگی از جمعیت ایران 

درگیر بازار سرمایه شده است.
کارشناســان بازار سرمایه معتقدند 
که مخدوش شدن اعتماد مردم به بازار 
سرمایه موجب شده که آنها از وارد کردن 
نقدینگی جدید به بازار خودداری کنند و 
تنها راه رشد بازار سرمایه ورود نقدینگی 

جدید است.
نگرانی تازه برای سهامداران بورس

در حالی ریزش شــاخص کل بازار 
ســرمایه ادامه دارد که حــاال زمزمه ها 

حاکی از افزایش نرخ سود بانکی است.

به تازگی جلســه ای با موضوعیت 
تعیین نرخ ســود بانکی با حضور رئیس 
ســازمان بورس و دبیر کانــون بانک ها 
برگزار شد. در این جلسه برای نرخ سود 
بانکی و جزئیات درصد آن تصمیم گیری 
شد و البته وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای 
از همه بانک های دولتی درخواست کرد 
تا مصوبه شورای پول و اعتبار را مبنی بر 
پرداخت حداکثر ۱۶درصد سود سپرده 
بلند مدت یکساله رعایت کنند. فرهاد 
دژپسند در این نامه تاکید کرده نرخ های 
باالتر از این عدد از سوی بانک ها هزینه 
قابل قبول مالیاتی نیســت و ســازمان 
امور مالیاتی موظف است طبق گزارش 

حسابرسی در این خصوص اقدام کند.
پیام الیاس کردی، کارشــناس بازار 
سرمایه درباره اثرات مصوبات این جلسه 
به تجارت نیوز توضیح داده است: با توجه 
به کاهش انتظار تورمی، مردم برای رفتن 
به ســمت بانک ها برای سرمایه گذاری 
عالقه بیش تری پیدا می کنند و تجربه 
نشان داده اســت بانک ها در سال های 
گذشته سابقه ی خوبی برای جذب مردم 
برای سرمایه گذاری دارند و به نوعی نیاز 

به تمهیدات و تسهیالت خاصی ندارند.
الیاس کــردی در ادامه با اشــاره به 
شرایط بازار ســرمایه گفت: شرایط به 

نحوی در حال گذر است که اگر سرمایه 
مردم به سمت بانک ها نرود هم بانک ها در 
حال حاضر سرمایه ای را وارد بازار سهام 

نمی کنند.
این کارشناس بازار ســهام با اشاره 
به جلسه شــورای هماهنگی بانک ها و 
رئیس سازمان بورس توضیح داد: با توجه 
به صحبت ها و اخباری که از این جلسه 
خارج شده اســت، مبنی بر تعیین نرخ 
سود بانکی ۱۶ درصد، تخلف بانک  ها با 
نرخ سود بیش تر و اخباری از این دست 
مشخص است که در تالش هستند تا با 
انتشار خبرهایی بتوانند به شرایط بورس 

کمک کنند.
 دولت موانع بازار سرمایه را

 برطرف می کند
نگرانی تازه ســهامداران بورس در 
حالی ادامه دارد که حمایت های شفاهی 
مقامات ارشد کشور از بورس ادامه دارد. 
حمایت هایی که به گفته ســهامداران 

تاثیری روی عملکرد بازار سرمایه ندارد.
دیروز در دویست و شــانزدهمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، حسن 
روحانی، رییس جمهوری موضوع بورس 

را به میان کشاند. 
در این جلسه گزارش تحلیلی نوسانات 
بازار ســرمایه ارائه و راهکارهای بهبود 
شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت و 
رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش، 
با بیان اینکه سیاســت مستمر دولت 
حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: 
در ســال جاری که سال پشــتیبانی و 
مانع زدایی از تولید نامگذاری شده است، 
سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار 
سرمایه را مرتفع کند و تالش خواهد کرد 
همراه با آموزش هــا و ایجاد تمهیدات 
الزم، مردم را برای ورود به بازار ســرمایه 

تشویق کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در 
راستای چابک سازی و اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی 
به سوی اشتغال مولد و سرمایه گذاری در 
بورس تاکید کرد و گفت:  در شرایط جنگ 

اقتصادی می بایست همه با حساسیت 
و مراقبت در زمینه مســایل اقتصادی 
اظهارنظر کنند و فعاالن سیاسی نباید 
اظهارنظر اقتصــادی را بــا اظهارنظر 

سیاسی یکسان بپندارند.
رئیس جمهــور تاکید کــرد: ایجاد 
فعالیت نهادهــا و ابزارهای مالی در بازار 
سرمایه و نقش آفرینی کامل و اثربخش 
آنها مقوله ای است که با آگاهی و ارزیابی 
، تنظیم و اجرای مؤثــر و کامل قوانین و 
مقررات اجرایــی و نظارتی و همچنین 
ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا می تواند 
مفید باشد. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
هم دیروز درباره بازار سرمایه گفته است: 
گسیل منابع از بازارهای موازی و مخرب 
به بازار سرمایه با تالش ما انجام شد. باید 
به این نکته اشاره کرد که اگر نقدینگی به 
بازار سرمایه گسیل نمی شد، سایر بازارها 
را دچار مشکل می کرد. بنابراین وزارت 
اقتصاد در جایگاه خــودش اقداماتی را 

برای کاهش نرخ تورم انجام داد.
او افزود: برخی فکر می کنند کاهش 
نرخ ارز لزوما ریزش بازار سرمایه را منجر 
می شــود که به باور بنده اشتباه است. 
زمانی که تجارت خارجی کشــور روان 
شود، بســیاری از بنگاه ها که مبتنی بر 
صادرات و نرخ ارز هستند، می توانند از 
ظرفیت شان اســتفاده بیشتری کنند، 
وقتی پول محصول شان را بگیرند االن 
هزینه جانبی بیشتری به بنگاه ها کاهش 
پیدا کند، همه اینها ســبب بهبود بازار 

سرمایه می شود.
دژپســند ادامه داد: نکتــه دیگر در 
این است که اگر شــرایط مانایی شکل 
بگیرد، تکیه به بازار ســرمایه و رونق آن 
نیز رخ می دهد. تحلیل بنده اســت که 
نرخ بهره برداری از ظرفیت بنگاه ها بیشتر 
می شــود که در این صورت اشتغال نیز 
بهبود می یابد و نرخ بیکاری نیز کاهش 
می یابد. هر چند بایــد نرخ بیکاری را در 
کنار نرخ مشارکت اقتصادی تحلیل کرد.

به گفته او، بازار بدهی و ســهام ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده که 

البته سهم دولت از این میزان تامین مالی، 
عددی نبوده است. در مورد اوراق یعنی 
فروش سهام با هدف تعادل میان عرضه 
و تقاضا صورت گرفت و هدف تامین مالی 
نبود. هر چند این اتفاق به میزان ناچیزی 
نســبت به کل منابع درآمدی دولت رخ 
داد نیز باید خاطرنشان کرد که اشخاص 
حقوقی خریدار ایــن اوراق بودند. این 
گونه نبوده که دولت از حوض بازار سهام 
سوءاســتفاده کند؛ ولی به دلیل فضای 

روانی این مطلب جا افتاده است.
دژپســند تاکید کرد: یک ســری 
حیات شــان در منفی نگری اســت. به 
عنوان مثال اتفاقاتی مانند افزایش فروش 
و صادرات نفت باید به بهبود شــرایط و 
مثبت شدن بازار ســرمایه منجر شود. 
حال سوال مطرح است چرا شاخص های 
بورس به صورت ناگهانــی ریزش پیدا 
می کند؟ زیرا جهت حرف های اطمینان زا 
به سوی دیگری است و هر کس با عبارتی 
درخصوص آن اظهارنظر می کند؛ یک 
روز عده ای می گوینــد که عده ای برنده 
هســتند و روز دیگر نیز از بازخواســت 
حقوقی ها می گویند. این اظهارات، اثر 
منفی خودش را در بورس می گذارد. در 
صورتی که بازار سهام نباید وضعیت فعلی 
را داشته باشد. این اتفاقات در شرایطی رخ 
می  هد که سهامداران معتقدند با توجه 
به روزهــای پایانی کار دولت و ســابقه 
وعده های قبلی دولتمــردان نمی توان 
به وعده های آنها درباره حمایت از بازار 

سرمایه اطمینان کرد.

تشکیل جلسه برای افزایش سود بانکی، بازار سرمایه را در معرض تهدید دوباره قرار داد

سهامدارانخشمگیندرسعادتآباد
رئیس جمهوری: در شرایط 
جنگ اقتصادی می بایست 
همه با حساسیت و مراقبت 
در زمینه مسائل اقتصادی 

اظهارنظر کنند و فعاالن 
سیاسی نباید اظهارنظر 
اقتصادی را با اظهارنظر 

سیاسی یکسان بپندارند

گفت وگو

خبر ویژه

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: از یک طرف 
تعداد بنگاه های ورشکسته به طرز وحشتناکی درحال افزایش 
است، همزمان با مقررات  زدایی حکومت را ملزم می کنند که 
چشم بسته به هرکســی که مجوز خواست مجوز دهد. از آنجا 
که نظارتی وجود ندارد به نام تولید و بــه کام فرصت طلبان و 

رانت جویی می شود.
فرشاد مومنی در گفت وگو با ایلنا در مورد چشم انداز اقتصاد 
ایران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: دست کم ۵۰ دستگاه حکومتی 
و اجرایی در کشور درگیر اجرای وجوهی از سیاست صنعتی 

در کشور هستند که این شبیه به شیوه های تیول دارانه است.
رشد اقتصادی صفر درصدی در یک دهه

وی اضافه کرد: یکی از وجوهی که دهه ۹۰ را از دست رفته 
می کند این است که برآیند رشد اقتصادی کل این دهه نزدیک 
به صفر است. به اعتبار کژکارکردی های سیستمی و ساختار 
نهادی ما شاهد جهش های بزرگ در تقاضا بوده ایم؛ اما در عرضه 
دچار افول شده ایم. بخش بزرگی از آنچه انتظار می رود که به 
اعتبار این شکاف و رکود بی سابقه  گریبانگیر اقتصاد ایران شود 
جنبه بالقوه دارد که این موضوع وضعیت بسیار خطیر و حادی 

را فراروی اقتصاد ایران گذاشته است.
وی خاطرنشــان کــرد: وقتی بــه روندهای افــول بنیه 

تولیدی بی اعتنایــی می شــود، از یک طرف کشــور دچار 
بحران مالیات ســتانی شده و دولت دچار کســری فزاینده و 
مزمن می شــود که بزرگترین قربانی آن هم تولیدکنندگان و 
حقوق بگیران ثابت هستند. در شــرایطی که تولید در آستانه 
ســقوط قرار دارد دولت به واســطه تنگناهــای مالی خود با 
دســتکاری قیمت های کلیدی زندگی را بر تولیدکنندگان 
ســخت تر می کند. بعد از حقوق بگیران ثابت که بی پناه ترین 
گروه های اجتماعی هســتند، مالیات ســتانی بیشتر دامن 

تولیدکنندگان را می گیرد. 
سهل انگاری نسبت به غیرمولدها

مومنی در ادامــه توضیح داد: ترکیب ایــن اتفاقات یعنی 
سیاســت های ثبات زدای اقتصادی، ســقوط بنیه تولیدی، 
بحران مالیات ستانی و بحران انجام وظایف حاکمیتی، حکومت 
را به ســمت رویه های کوته نگرانه که اولین پیامد آن افزایش 
بدهی های ریالی دولت بوده ســوق داده است. ما با پدیده ای 
به نام دیالکتیک وام، فساد و وام بیشــتر روبرو هستیم. وقتی 
دولت به جای مراجعه همدالنه به مردم به رویه های دیگر مانند 
سیاست های تورم زای رو می آورد و از فرودستان مالیات های 
ظالمانه می گیرد و ســهل انگاری نسبت به غیرمولدها اعمال 

می کند، رابطه بین حکومت و مردم به شدت متزلزل می شود.

وی با اشاره به بودجه ســال ۱۴۰۰ تصریح کرد: در بودجه 
۱۴۰۰ عالئم بســیار نگران کننده ای به ویژه در اثر خطاهای 
راهبردی کمیســیون تلفیــق بودجه مجلس پدیدار شــد. 
سهولت هایی که صرفا با هدف کسب درآمد در حوزه واردات 
خودروهای لوکــس پدیدار شــد پدیده خطرناکی اســت، 
هم دستی بین وزارت صمت و کمیســیون تلفیق بودجه در 
این مورد هم روبرو بودیم. تا زمانی که کشــور در جایگاه خود 
یعنی تقویت بنیه تولیدی و رفع واقعی موانع تولید قرار نگیرد، 
به بدهی های ســنگین خارجی متوصل خواهد شــد. بدهی 
خارجی هم همیشه در ایران پیوندی خطرناک با امتیازدهی به 
خارجی ها و وابستگی های تا مرز تحت الحمایگی برای کشور به 
ارمغان می آورد. همه اینها حکومت را ناتوان تر و این دور باطل 
ادامه پیدا می کند، همین موضوع در گذشته منجر به قرارداد 

۱۹۱۹ شد.
وی افزود: فشــار بر تولیدکنندگان و رواج ســوداگری و 
واسطه گری وضعیت به شکلی اســت که طبق آمارها به ازای 
هر واحد تولید صنعتی بین ۵ تا ۶ واحد توزیعی داریم. از آنجا 
که تولید تبدیل به محملی برای کسب رانت شده، با یک بحران 
حاد ناهماهنگی هم روبرو هستیم. برای مثال گفته می شود با 
تسهیل واردات می خواهیم توان رقابت را باالتر ببریم، این یکی 

از شوم ترین و خطرناک ترین مسائلی است که مطرح می شود. 
بنابراین ما هم بحران اندیشه ای و هم بحران شیوه حکمرانی 
داریم.  این اقتصاددان با اشاره به موضوع پاداش دهی گفت: ما با 
بحران در نظام پاداش دهی هم روبرو هستیم برای مثال بازدهی 
عمده فروشی و خرده فروشــی حدود ۵ برابر سرمایه گذاری 
صنعتی و ۸ برابر سرمایه گذاری در کشاورزی است. سقوط بنیه 
تولید ملی از دل این ساختار نهادینه کژکارکرد به روش های 
مختلف انجام شــده است. در طی ســال های ۷۰ تا ۹۵ سهم 
صنایع رانتی معدنی از کل بخش ارزش افزوده صنعت در ایران 
از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. این یکی از نشانه های 
خطرناک تبدیل شدن تولید به محملی برای رانت است. ارزش 
افزوده برخی از این فعالیت های رانتــی معدنی در این فاصله 
بیش از ۶ برابر شده است. اما در همین دوره ارزش افزوده تولید 
ماشین آالت از ۶.۷ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است. این چرخه 

شوم را دامن می زد. 

در پی بروز حادثه برای دکل ارتباطی ایرانســل در حاشــیۀ شــهر بابل، ایرانسل 
اطالعیه ای منتشر کرد. 

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ایرانسل، متن این اطالعیه به شرح زیر است:
به اطالع می رساند، پیش از بامداد امروز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، فرد یا افرادی 
ناشناس، با هدف از بین بردن و حذف دکل ارتباطی سایت ایرانسل در حاشیۀ شهر بابل، 

اقدام به آسیب رساندن به این سایت کرده اند.
این فرد یا افراد، با آسیب به بخشی از فنس های حفاظتی، وارد سایت شده و تمامی 
مهره های اتصال به فوندانسیون مربوط به دو پایۀ دکل و بخشی از مهره های متعلق به پایۀ 
سوم را باز  و اقدام به تخریب آن کرده اند که این امر متأسفانه، منجر به بروز حادثه و سقوط 

این دکل در نخستین ساعات بامداد امروز شده است.

خوشبختانه با توجه به قرار گرفتن این دکل در زمین های کشاورزی، این اقدام غیر 
انسانی، فارغ از وارد کردن خسارت زیاد به تجهیزات سایت ایرانسل، صرفاً با آسیب به 

بلوک های سیمانی زمین های کشاورزی همراه بوده است.
تیم های فنی ایرانسل به محض قطع ارتباط این دکل با شبکه بر اثر وقوع این حادثه، با 
حضور در محل، نسبت به ایمن سازی و پیگیری برای جابه جایی تجهیزات حادثه دیده، 
اقدام کرده اند. در همین رابطه، ایرانسل با اطالع این حادثه به مراجع انتظامی و قضایی و 
تشکیل پرونده با حضور نمایندگان آنها در محل حادثه، پیگیری برای شناسایی و برخورد 

با عامل یا عوامل بروز این حادثه را آغاز کرده است.
ایرانسل همواره با اتخاذ تدابیر مختلف، در پی آن است که از وجود باالترین سطح 
ایمنی در سایت های ارتباطی خود اطمینان حاصل کند و در این مورد هم به دنبال آن 

است که پیگیری و برخورد با عامل یا عامالن این حادثه، فتح بابی برای مقابله با اقدامات 
مشابه مجرمان در فضای خدمات رسانی همۀ خدمتگزاران صنعت فناوری اطالعات و 

ارتباطات کشور شود.

فرشاد مومنی در گفت وگو با ایلنا:

تعداد بنگاه های ورشکسته در حال افزایش است

اطالعیه در پی بروز حادثه برای دکل ایرانسل در بابل 


