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رئیس بانک مرکزی در گفت وگو با ایلنا:
  بانک های مهم دنیا 

با ما کار نمی کنند
رئیــس کل بانک 
گفــت:  کــزی  مر
مهــم  نک هــای  با
دنیــا اصال با مــا کار 
نمی کنند. از این نظر، 
بودن و نبودن FATF خیلی تاثیری در اقتصاد ما 
ندارد.  عبدالناصر همتی در گفت وگوی اختصاصی 
با خبرنگار ایلنا و در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن، 
افزود: اگر همه تمرکز خود را بر FATF بگذاریم شاید 
خیلی چیزها را از دست بدهیم. ما تالشمان را بدون 
توجه به سایر مسائل انجام می دهیم و امیدواریم که 
اوضاع اقتصاد بهتر شــود. وی همچنین در سوالی 
درباره FATF و اینکه گفته می شــود در صورت 
عدم تصویب آن کشــورهای خارجی دیگر مانند 
چین و روسیه هم با ایران همکاری نخواهند کرد، 
گفت: نظر ما درباره تصویب شدن FATF مثبت 
است اما واقعیت این اســت که امروزه ما بسیاری از 
مبادالت خارجی، پولی و مالی خود را با روش های 
غیرتحریمی انجام می دهیم. همتی در پاســخ به 
پرسش دیگر ایلنا که گفته می شود دولت خودش 
دالر را افزایش می دهــد، گفت: چنین حرف هایی 
صحت ندارد و حرف های بی خودی اســت و قصد 
دارند تا جو روانی ایجاد کنند و انشااهلل قیمت دالر به 
زودی کاهش پیدا خواهد کرد. وی همچنین درباره 
ریزش شاخص بورس در روز گذشته گفت: وضعیت 

بورس خوب است.
    

به دلیل تحریم ها، 
سامسونگ خدمات خود را در 

ایران قطع می کند 
عضو هیئت رئیسه 
انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی، خبــر داد که 
شرکت سامسونگ به 
دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، خدمات خود 
در ایران را قطع می کند. آیدین آرام، دوشــنبه 2۱ 
بهمن در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: »به دلیل 
تحریم های آمریکا علیه ایران، شرکت سامسونگ 
مانند سایر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تلفن 
همراه به مصرف کنندگان خود اعالم کرده در تاریخ 
۶ اسفند دیگر برنامه ها و اپلیکیشن های پولی خود 
را نمی تواند در اختیار ایرانیان قرار دهد اما آن دسته 
از اپلیکیشــن های رایگان همچنان قابل استفاده 

هستند.«
عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل 
اضافه کرد که »این شــرکت تا پیــش از این اجازه 
می داد تا مشتریان از پلی اســتور به صورت ریالی 
خریداری کننــد در صورتی که ســایر برندها این 
امکان را نداشتند و باید حتماً به صورت دالر یا یورو 
پرداخت صورت می گرفت. اکنون نیز علت اصلی به 
دلیل عدم امکان جابه جایی پول و تحریم های بانکی 
است پس نمی توان سامسونگ را در این خصوص 
مسئول دانست زیرا بانک های ما نمی توانند پولی 
را انتقال دهند.« وی افزود: »شرایط امروز کشور به 
صورتی است که هیچ برندی نمی تواند سرویس های 
معمولی که به سایر کشورهای جهان ارائه می کند 
را به ما نیــز بدهد. در بحث نرم افــزاری، خدمات و 
سرویس هایی که ما دو سال پیش می گرفتیم اکنون 

می توان گفت که به صفر رسیده است.«
آرام گفت که برند سامســونگ در حال حاضر 
بیش از ۶۰ درصد سهم بازار ایران را در اختیار دارد 
اما افزود که » »برند سامسونگ همانند دیگر برندها 
دو سال است که به صورت مستقیم گوشی به ایران 
نمی دهد فلذا این اقدام آنها نیز تأثیری در قیمت ها 

نخواهد داشت.«
    

سامانه »حالل« رونمایی شد
سامانه حالل ایران 
با حضور نماینده ولی 
فقیه در وزارت جهاد 
کشــاورزی رونمایی 

شد.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، 
حجت االســالم ســیدرضا تقوی، نماینده ولی 
فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در آیین رونمایی 
از ســامانه حالل ایران گفت: این سامانه یک امر 
نظارتی در حوزه مدیریت است که هر چه دقیق 
تر باشد فرآورده های تولیدی و تغذیه ای، بهتر و 
ســالم تر در اختیار مردم قرار می گیرد و این یک 

خدمت بزرگ به کشور خواهد بود.
وی تأکیــد کرد: حاکمیت اســالمی موظف 
اســت غذای حالل در اختیار مردم قرار دهد و از 
ویژگی های بازار اسالمی این است که در آن اقالم 
حالل توزیع شــده و متناســب با فقه و شریعت 

اسالمی باشد.

خبر اقتصادی
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مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق گیالن گفت: به علت بارش 
ســنگین برف تعداد مشترکان بدون 
برق در استان از ۹۰ هزار به 2۴۶ هزار 

مشترک افزایش یافته است.
حمیدرضــا حکمت دیــروز در 
گفت و گو بــا خبرنگار ایرنــا افزود: با 
توجه به بســته بودن راه های اصلی و 
فرعی نیروهای عملیاتی شرکت توزیع 
برق نمی توانند با خــودرو برای رفع 
خرابی ها و مشکالت عازم این مناطق 
شوند؛ از این رو مجبورند پیاده اعزام 

شوند که زمان بر است.
وی پارگی ســیم های برق بر اثر 
بارش سنگین برف، سقوط شاخه های 
درختان بر کابل های برق و مســدود 
بودن راه ها و غیرممکن شدن تردد به 
برخی از این مکان ها و رفع خرابی ها 
را از دالیل طوالنی شــدن قطع برق 

عنوان کرد.
حکمت شهرهای دچار قطعی برق 
را رشت، صومعه ســرا، فومن، شفت، 
انزلی، رضوانشهر، لنگرود، الهیجان 
و آستانه اشرفیه عنوان و تصریح کرد: 
بیشــترین قطعی برق در شهرستان 

آستانه اشرفیه و الهیجان بوده است.
وی از مردم خواســت که به هیچ 
عنوان به سیم های پاره شده و یا آویز 
شده دست نزنند و در صورت مشاهده 
با شــماره ۱2۱ فوریت های برق و یا  

شماره ۳۳۶۶۵۰۰۰ اطالع دهند .
یادآور می شــود که گیالن دارای 
یک میلیــون و ۴۶2 هزار مشــترک 

برق است.
بسته بودن راه ها، مهمترین 
مشکل در رفع مشکالت برق 

ســخنگوی صنعت بــرق در این 
زمینه گفت: بســته بــودن راه های 
مواصالتــی مهمترین مشــکل در 
فعالیــت گروه هــای عملیاتی برق 

مستقر در گیالن است.
»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: 

به محض باز شدن راه های دسترسی 
توســط اکیپ های راهداری، برقدار 
کردن مناطقــی که دچار مشــکل 
شــده اند، در کوتاه ترین زمان ممکن 

انجام خواهد شد.
وی ادامــه داد: چهــار خط 2۳۰ 
کیلوولت و یک خــط ۴۰۰ کیلوولت 
در استان گیالن به علت بارش سنگین 
برف از مدار خارج شــده اســت، هم 
اکنون تمرکــز روی فعالیت در حوزه 
رشت، اطراف انزلی و در منطقه شرق 
گیالن حوزه الهیجان، ســیاهکل و 

لنگرود است.
رجبی مشــهدی گفت: ۵۴ اکیپ 
عملیاتی و اجرایی بــرق منطقه ای 
گیالن در حوزه انتقــال و فوق توزیع 
۵۴ به تعداد ۱۹۵ نفر نیروی انسانی در 
تالشند تا هر چه سریع تر مشکالت و 

چالش ها را حل کنند.
ســخنگوی صنعت بــرق درباره 
بخش توزیع نیز با بیان این که حدود 
2۰۰ اکیپ عملیاتی توزیع اســتان 
گیالن مشــغول به خدمت رسانی و 
رفع مشکالت شبکه هستند، تصریح 
کرد: در حال حاضر نسبت به اعزام ۵۰ 
اکیپ عملیاتی، ۱۰ دستگاه باالبر و ۱۰ 
دستگاه جرثقیل از شرکت های معین 

به استان گیالن اقدام شده است.
رجبی مشــهدی تصریح کرد: در 
صورت نیاز نسبت به اعزام نیروهای 
بیشتر به مناطقی که دچار بحران برف 

هستند اقدام خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان 
کرد: کمیته بحران با حضور مدیرکل 
دفتر فنی انتقال توانیر، مدیران بخش 
توزیع توانیر و مدیــران صنعت برق 
اســتان گیالن در حوزه برق منطقه 
ای و توزیع تشــکیل و تمهیدات الزم 

اندیشیده شده بود.
به گفته وی بارش بــرف بیش از 
حد انتظار بوده و باعث بســته شدن 
راه های دسترسی نیز شده است که بر 

مشکالت اضافه کرده است.
بنابراین گزارش، بارش برف که از 
بیســتم بهمن ماه در استان گیالن و 
شهرستان خلخال در استان اردبیل 
آغاز شده تا عصر دیروز همچنان ادامه 
داشت و سبب بسته شــدن راه های 
ارتباطی، لغو پروازها و قطعی برق در 

این استان ها شده است.
با تداوم قطعی برق، ارتباط از 
طریق ماهواره برقرار می شود

همچنین مجری توسعه ارتباطات 
روستایی گفت: در صورتی که قطعی 
برق در گیالن ادامه داشــته باشد، از 
طریق ماهواره ارتبــاط تلفن همراه 

برقرار می شود.
»مهرداد ترابیان« در توییتر خود 
نوشــت: به دنبال برف سنگین شب 
گذشــته در اســتان گیالن و قطعی 
گسترده و طوالنی شبکه توزیع برق، 
تعدادی از ســایت های تلفن همراه 
قطع شــده اســت که با ارسال دیزل 

ژنراتور و سایت سیار اصالح می شود.
مجری توسعه ارتباطات روستایی 
وزارت ارتباطات درباره جزئیات قطعی 
ارتباط تلفن همراه به ایرنا گفت: از شب 
گذشته در استان گیالن بیش از هشت 
ساعت برف باریده که این اتفاق منجر 

به قطع برق شده است.
وی افزود: سایت های تلفن همراه 
با باطری کار می کنند و معموال پس از 
گذشت سه تا پنج ساعت از قطع برق 

می توانند به کار خود ادامه بدهند. اما 
از آن جایی که قعطی برق بیش از این 
زمان ادامه داشته، متاسفانه تعدادی از 

سایت ها خاموش شده اند.
ترابیان افزود: البته هاب سایت های 
اســتان همگی در حــال کار کردن 
هستند، اما ســایت های دیگر از کار 
افتاده اند. مسئوالن استان قول داده اند 
که تا ســاعاتی دیگر برق وصل شود. 
اکنون ۷۵ درصد سایت ها تلفن همراه 
روشــن هســتند و 2۵ دچار قطعی 

شده اند.
او در خصوص ارسال دیزل ژنراتور 
برای روشن شدن ســایت ها و اتصال 
دوباره ارتباط تلفن همراه در اســتان 
گیالن گفت: مشــکل اصلی در حال 
حاضر بارش برف و جاده هایی اســت 
که در برخی از آن ها تردد و حمل و نقل 

ممکن نیست.
به گفته او، دیروز گروهی از سوی 
اپراتور ایرانســل عازم گیالن شدند 
تا دیزل ژنراتور به ســایت موردنظر 
برســانند اما در جاده ماندند و پس از 
ساعاتی توانستند از برف بیرون بیایند. 
ضمن این که اپراتور همراه اول نیز که 
در تمام استان ها تیم های استانی دارد 

نیز مشغول همکاری هستند.
مجری توسعه ارتباطات روستایی 
وزارت ارتباطات، در پاسخ به این سوال 
که اگر تا چند ساعت دیگر برق وصل 
نشود، برنامه شان چیست، گفت: اگر 
برق وصل نشود و جاده نیز برای ارسال 
دیزل ژنراتورهایی کــه داریم آماده 
نباشــد، باید ارتباط تلفن همراه را از 

طریق ماهواره برقرار کنیم.
بزودی بخشی از ارتباطات 

گیالن بازیابی می شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
نیــز در همیــن راســتا در یکــی از 
شبکه های اجتماعی نوشت: ساعتی 
قبل، اکیپ های امدادی با تجهیزات 
از ۴ استان دیگر به گیالن اعزام شدند. 
امید است تا شــب بتوانند بخشی از 

ارتباطات را بازیابی کنند.
محمد جواد آذری جهرمیدیروز 
در صفحه توییتر خود نوشت: ساعتی 
قبل، اکیپ های امدادی با تجهیزات از 
۴ استان دیگر به گیالن اعزام شدند. 
برف شدید گیالن، باعث قطع وسیع 
برق و جاده های اســتان شده که در 
نتیجــه ارتباطات تلفــن و اینترنت 
گیالن نیز مختل شده است. امید است 

بتوانند تا شب بخشــی از ارتباطات را 
بازیابی کنند.

مجری توسعه ارتباطات روستایی 
هم ساعتی قبل در این خصوص گفت: 
در صورتی که قطعــی برق در گیالن 
ادامه داشته باشــد، از طریق ماهواره 

ارتباط تلفن همراه برقرار می شود.
مهــرداد ترابیــان در توییتر خود 
نوشــت: به دنبال برف سنگین شب 
گذشــته در اســتان گیالن و قطعی 
گسترده و طوالنی شبکه توزیع برق، 
تعدادی از ســایت های تلفن همراه 
قطع شــده اســت که با ارسال دیزل 

ژنراتور و سایت سیار اصالح می شود.
برق شهرستان رودسر نیز 

همچنان قطع است
فرماندار شهرستان رودسر گفت: 
برق این شهرستان بجز بخش چابکسر 
بر اثر بارش سنگین برف از صبح دیروز 

قطع است.
 حسین اســماعیل پور ساعت ۱۴ 
دیروز در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: از ساعت شش صبح امروز برق 
شهرستان با قطعی مواجه شده است.

وی خاطرنشــان کــرد: بــرق 
شهرستان رودســر و شهرهای شرق 
گیالن کــه از طریق اســتان تامین 
می شود از فیدر ورودی قطع است و در 
حال حاضر، اکثر شهرهای شرق گیالن 

با مشکل قطع برق مواجهند.
وی یادآور شد: در حال حاضر گاز، 
برق و آب شهرســتان رودسر برقرار 
است و مشــکلی در این زمینه وجود 

ندارد.
وی با بیان اینکه درشــهر رودسر 
ارتفاع برف به بیش از ۹۰ســانتیمتر 
می رسد، گفت : راه های اصلی باز است 
ولی رفت و آمد در این شهر با دشواری 

صورت می گیرد.
فرماندار رودســر گفــت: تمامی 
راه های فرعــی این شهرســتان در 
حال حاضر بسته است و تالش برای 

بازگشایی آنها ادامه دارد.
اســماعیل پور افــزود: مناطــق 
روستایی کوهستانی این شهرستان 
از نظر بارش برف شرایط بهتری نسبت 
به مناطق جلگه ای دارد در حالی که 
در چند مرحله گذشــته بیش از یک 
متر برف در این مناطــق باریده بود 
اما طی روزهای اخیــر ارتفاع برف در 
مناطق کوهستانی اشــکورات بین 
۴۰تا ۶۰سانتیمتر گزارش شده است.

شهرســتان رودســر بــا حدود 
۱۴۷هــزار نفر جمعیــت و نیز چهار 
بخش کالچای، چابکسر، رحیم آباد و 
بخش مرکزی رودسر و ۱۰ دهستان 
در ۷۰کیلومتری شــهر رشت مرکز 

استان گیالن قرار دارد.
آب بیش از ۵۰ روستای گیالن 

قطع شد
گذشــته از مشــکل قطــع برق، 
آب مناطقی از اســتان گیــالن نیز 
بر اثر بارش برف و بــرودت هوا قطع 
شده اســت.  مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی گیالن گفت: براثر 
بارش ســنگین برف آب بیش از۵۰ 

روستای استان قطع شده است.
محبعلی رنج ور دیروز در گفت وگو 
با خبرنــگار ایرنا افــزود: براثر بارش 
سنگین برف و قطع شــدن تعدادی 
از پســت های برق، آب ۵۰ روستای 

گیالن در حال حاضر قطع است.
وی تصریح کرد: بسته بودن راه های 
شریانی و فرعی در استان موجب شده 
که نیروهای عملیاتی شــرکت آب و 
فاضالب روســتایی نتوانند خود را به 
مکان های دارای مشــکل رسانده و 

نسبت به رفع آن اقدام کنند.
 وی اضافه کرد: همچنین در برخی 
از ایســتگاه های پمپاژ آب، برق قطع 
شــده که موجب از مدار خارج شدن 
این ایستگاه ها و عدم امکان آبرسانی 

شده است.
رنج ور تصریح کــرد: برای چنین 
شــرایطی از قبل در زمینه آبرسانی 
سیار و توزیع آب بســته بندی پیش 
بینی شــده که تا کنون بدلیل بسته 
بودن مســیرها انجام ایــن اقدام هم 

میسر نشده است.
 براساس امارها بیش از ۳22 هزار 
مشترک در یک هزار و ۸۰۰ روستای 
گیالن از نعمت آب شــرب ســالم و 

بهداشتی برخوردارند.
وضعیت شبکه گاز پایدار است 

مدیرعامل شرکت گاز گیالن نیز 
گفت: خوشــبختانه تاکنون مشکلی 
در شبکه گاز استان ایجاد نشده و گاز 
به صورت پایدار در شبکه برقرار است.

حســین اکبر افــزود: ۵۶ گروه 
امدادی آماده هســتند که در صورت 
بروز مشکل، معضالت را برطرف کنند؛ 
ضمن آنکه مردم باید صرفه جویی و 
مصرف بهینه گاز را داشــته باشند تا 

شبکه گاز پایدار بماند.

در پی بارش برف و کوالک روی داد

قطع برق و آب در مناطق گسترده ای از گیالن 

 مجری توسعه ارتباطات 
روستایی وزارت ارتباطات: 
اگر برق گیالن وصل نشود و 
جاده نیز برای ارسال دیزل 

ژنراتورهایی که داریم آماده 
نباشد، باید ارتباط تلفن 

همراه را از طریق ماهواره 
برقرار کنیم

مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق گیالن: با 

توجه به بسته بودن راه های 
اصلی و فرعی نیروهای 

عملیاتی شرکت توزیع برق 
نمی توانند با خودرو برای 
رفع خرابی ها و مشکالت 
عازم این مناطق شوند؛ از 

این رو مجبورند پیاده اعزام 
شوند که زمان بر است

خبر

وزیر نفت گفــت: تا چند ســال آینده میــزان تولید 
پتروشیمی از ۱۷ میلیارد دالر به 2۵ میلیارد دالر خواهد 

رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیژن زنگنه در مراسم امضای 
تفاهم نامه تولید ُکک اسفنجی و ســوزنی در پاالیشگاه 
بندرعباس و امام خمینی شازند بین شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران و سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، افــزود: در حال حاضر ۵/۵ 
میلیارد دالر از صنایع باالدســتی پتروشیمی به صنایع 
پایین دســتی تزریق می شــود و ظرفیت این بخش باید 

افزایش یابد. 
وی با بیــان اینکه عالوه بر حوزه کشــاورزی در حوزه 

صنعت نفت نیز خرید تضمینی محصوالت صورت بگیرد 
افزود: باید سازوکاری طراحی شود تا کاالهایی که تولید 
می شود و از لحاظ کیفیت و میزان درخواست بازار به حد و 

نصابی رسیده است در صورت عدم خریداری شدن توسط 
دولت خرید تضمینی صورت گیرد.

به گفته زنگنه تولید کک اسفنجی و سوزنی با همکاری 
مســووالن در وزارت صمت، ایمیدرو و شــرکت پخش و 
پاالیش خوشبختانه به ســرعت اجرایی شد. معموال در 
کشور وقتی قرار است کار بین چند دستگاه انجام شود به 
ویژه اگر قرار باشد یک سمت پول پرداخت کند به کندی 
پیش می رود اما این مهم در کمتــر از 2 ماه به طور جدی 

پیگیری شد.
وزیر نفت با بیان اینکه از سال ۸2 بحث کک نفتی مطرح 
بود گفت: یکی از برنامه های ما ارتقای کیفیت محصوالت 
است که محصوالت ســنگین به سمت تولید محصوالت 

سبک پیش برود از این رو تولید کک از نفت کوره در دستور 
کار قرار گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: هرچه زودتــر این قرارداد به 
مرحله EPC وارد شود و به دست پیمانکاران برسد .

زنگنه از آغــاز فرآینــد ارزیابی و صــدور مجوز برای 
پتروپاالیشــگاه ها خبرداد و گفت:  تا اردیبهشت ماه سال 

آینده ارزیابی این مجوزها انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه باید عالوه بر حوزه کشاورزی در 
حوزه صنعت نفت نیز خرید تضمینی محصوالت صورت 
بگیرد، افزود: باید سازگاری طراحی شود که کاالهایی که 
تولید می شود و از لحاظ کیفیت و میزان درخواست بازار  
به حد و نصابی رسیده است در صورت عدم خریداری شدن 

توسط دولت خرید تضمینی صورت گیرد.
وی با اشاره به تاســیس صندوق پژوهش های نوآوری 
نفت، گفــت: این صنــدوق در حمایت از شــرکت های 

دانش بنیان تا ۱۵ روز آینده فعال خواهد شد.

زنگنه:

تولید محصوالت پتروشیمی به ۲۵ میلیارد دالر خواهد رسید


