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وضعیت نامعلوم منابع آبی در تابستان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: با توجه به این که میزان 
بارش های فعلی تنها ۲۵ درصد کل بارش های کل سال آبی است نمی توان 
پیش بینی در مورد وضعیت منابع آبی تابستان نداشت، اما باید گفت که 
سناریوی تعریف شده برای بهبود شرایط هم چون سال گذشته تعریف شده 

است.
حمیدرضا جانباز در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وجود شرایط کم آبی در ایران، 
اظهار کرد: براساس تدابیر در نظر گرفته شده، سناریویی را براساس وضعیت سال آبی 
گذشته برای تابستان سال بعد طراحی کرده ایم و براساس آن، وضعیت تمام شهرها 

را مورد ارزیابی قرار دادیم.
وی افزود: اگر شرایط مانند سال گذشته باشد، می توانیم براساس همان سناریو، 
پیش برویم، اما اگر در هر استان شاهد تغییر شرایط باشیم، قطعا سناریو نیز در آن 
استان تغییر خواهد کرد. به طور کلی، باید گفت که وضعیت باران ها تاکنون نسبتا 

مطلوب بوده اما این موضوع به معنای بهبود شرایط کلی منابع آبی ایران نیست.
چندی پیش نیز، وزارت نیرو اعالم کرد که درحال حاضر، ۳۳۴ شهر  با جمعیت 
۳۴.۵ میلیون نفر تحت تاثیر تنش آبی هستند؛ برای حل این مساله نیز در آخرین 
جلسه شورای عالی آب، طرحی با عنوان "دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب" 
تدوین و ارائه شد که بر اساس آن، تا سال ۱۴۰۰، شهر تحت تنش در کشور وجود 

نخواهد داشت.
این طرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوعی از جمله تامین، 
ارتقای کیفیت، کاهش هدررفت آب و تامین منابع مالی پرداخته است. عالوه بر این 
نیز، بر اساس گفته های رضا اردکانیان - وزیر نیرو - در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸، 
چارچوب های اصلی این برنامه، دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب آن در مجلس 

هم به خوبی پیش گرفته شود.
هم چنین محمد حاج رسولی ها - مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران - نیز 
در همین باره به ایسنا گفت: برنامه ای را برای حل تنش آبی از سوی وزارت نیرو 
تبیین کرده ایم که در این برنامه، پارامترها و معیارهای متعددی در نظر گرفته شده 
است که اگر بتوان این برنامه را به درستی اجرا کرد، قطعا بخشی از چالش های حوزه 

آب حل خواهد شد.

پیش بینی جدید عربستان از آینده بازار نفت
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد انتظار دارد ذخایر نفت 
تا پایان سه ماهه اول سال آینده میالدی کاهش پیدا کند اما بازار تحت 

تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصاد کالن و سفته بازی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، خالد الفالح به خبرنگاران گفت: ما روی عوامل عرضه و تقاضا 
متمرکز شده ایم اما می توانم به شما بگویم که ما در سال ۲۰۱۹ به توازن میان عرضه 

و تقاضا دست پیدا خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: اعضای اوپک و غیراوپک شامل روسیه متعهد هستند تحت توافقی 
که هفتم دسامبر در وین حاصل شد، سطح ذخایر را کاهش دهند و روند کاهش 

عرضه آغاز شده است.
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت اوپک است، به همراه سایر اعضای 
اوپک و متحدانش شامل روسیه، ماه میالدی جاری در وین با هدف متعادل کردن 
بازار، موافقت کردند تولیدشان را در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ به میزان ۱.۲ 

میلیون بشکه در روز کاهش دهند.
کاهش  بزرگترین  از  یکی  متحمل  جاری  هفته  اواسط  که  این  از  پس  نفت 
قیمت های خود در چند سال اخیر شد، تثبیت شد اما به دلیل عرضه مازاد بر تقاضا 
و نگرانی نسبت به کندی اقتصاد جهانی و ضعیف ماندن تقاضا همچنان تحت فشار 

منفی مانده است.
وزیر انرژی عربستان سعودی پس از اعالم بودجه سال ۲۰۱۹ اعالم کرد غول 
نفتی آرامکو تولید گاز را در ۱۰ سال آینده افزایش خواهد داد و در زمینه پروژه های 
انرژی تجدیدپذیر، عربستان سعودی توافقی را با صندوق ویژن گروه سافت بانک 

برای فراهم کردن ۲۰۰ گیگاوات نیروی خورشیدی در این کشور اجرا خواهد کرد.
فالح در توییتی نوشت: بودجه سال ۲۰۱۹ عربستان سعودی ۳۳ میلیارد ریال 
)۸.۸ میلیارد دالر( به بخش های انرژی، صنعت، معدنکاری و لجستیک اختصاص 
داده است که بیش از سه برابر میزانی است که در بودجه گذشته اختصاص یافته بود.

در جلسه وزیر صنعت با تولیدکنندگان لوازم خانگی چه 
گذشت؟

که  کمیته، در جلسه ای  با تشکیل چهار  لوازم خانگی  بازار  ساماندهی 
تولیدکنندگان و فعاالن حوزه لوازم خانگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت 

داشتند، در دستور کار قرار گرفت.
حمیدرضا غزنوی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جزییات نشست وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با تولیدکنندگان و فعاالن صنعت لوازم خانگی، اظهار کرد: در این 
نشست قرار شد تا چهار کمیته تحت عنوان حمل و نقل، مالی، قاچاق و بازار جهت 
پیگیری امور مربوط به حوزه لوازم خانگی تشکیل شود و به جدیت مسائل مختلف 
را در این حوزه رصد کنند. وی ادامه داد: مباحث دیگری که در این جلسه مطرح 
شد، به قیمت لوازم خانگی، مشکالت ارزی، هزینه های مازاد و اضافی، هزینه مواد 
اولیه، مقوله نقدینگی، رکود در بازار، تسهیالت برای فعال سازی کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی، رکود تورمی در بازار و لزوم تدوین طرح هایی برای مقابله با این مساله 

در آینده ای نزدیک بود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، با بیان این که مواد اولیه 
تولید لوازم خانگی از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد افزایش قیمت 
داشته اند، گفت: این در حالی است که نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی لوازم 
خانگی، به دلیل عدم تبادل مالی از طریق ال سی و فاینانس ۲۴۰۰ درصد افزایش 

یافته است.
غزنوی در ادامه نسبت به وضعیت رکود تورمی در بازار لوازم خانگی هشدار داد و 
گفت: در نشست برگزار شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با رکود تورمی 
در بازار لوازم خانگی صحبت و عنوان شد که این مساله به ضرر کلیه تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان و شرایط حاکم بر بازار است. اگر برای رکود تورمی حاکم بر لوازم 
خانگی چاره اندیشی نشده و تسهیالت الزم را در نظر نگیریم، طی دو ماه آتی شاهد 

وضعیت نابه سامان تر در بازار لوازم خانگی خواهیم بود.
به گفته سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، در این نشست 
هم چنین در ارتباط با لزوم تامین اعتبار و تسهیالت الزم به منظور فعال سازی کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی صحبت و قرار شد در کمیته مالی تشکیل شده به منظور 

پیگیری و رصد اوضاع لوازم خانگی دنبال شود.
وی هم چنین درباره آخرین وضعیت لوازم خانگی در بازار بیان کرد: در ارتباط با 
مقوله کاهش قیمت لوازم خانگی، در این نشست صحبت هایی مطرح شد و نظر وزیر 
صنعت، معدن و تجارت براین بود که قیمت ها به میزان ۱۰ درصد کاهش یابند که 
تولیدکنندگان اعالم کردند اگر مواد اولیه نظیر فوالد، آلومینیوم و سایر مواد اولیه 
مورد نیاز در تولید لوازم خانگی که بخشی از آن در اختیار حاکمیت است، کاهش 
یابد، امکان کاهش لوازم خانگی وجود دارد و تولید کنندگان نسبت به این مساله 

اقدام خواهند کرد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: مردم باید بدانند 
که کاهش قیمت ارز در بازار آزاد ربطی به بخش تولید ندارد و اگر قرار است که 
تغییری در قیمت ها ایجاد شود و شاهد کاهش قیمت ها باشیم، باید قیمت ارز در 

سامانه نیما کاهش یابد.

ماجرای صادرات گاز از ایران به پاکستان ادامه دارداخبار

بدعهدی ۲۳ساله همسایه شرقی ایران در یک تعهد مشترک
ماجرای صادرات گاز از ایران به پاکستان، با این که ایران 
همه تعهدات خود را برای اجرای این پروژه انجام داده، 
اجرای  درباره  پاکستانی ها  وعید  و  وعده  و  مانده  ناتمام 

تعهداتشان هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش ایسنا، قرارداد گازی میان ایران و پاکستان باقی مانده 
از طرحی است که زمانی قرار بود "خط لوله صلح" باشد، قرادادی 
که توافق نامه اولیه آن با پاکستان در سال ۱۹۹۵ به امضا رسید 
و سپس در سال ۱۹۹۹، هند نیز به این توافق مشترک گازی 
پیوست. این قرارداد در ۲۰۰۴ بازبینی و جزئیات آن روشن شد، 
اما پنج سال بعد، هند با بهانه هایی درباره امنیت و قیمت معاهده، 

نسبت به آن سرد شده و از تعهد سه جانبه کناره گیری کرد.
اما در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ ، عملیات اجرایی معاهده آغاز شده 
و روسای جمهور وقت دو کشور توافق کردند که در این زمینه 
همکاری داشته باشند؛ بر اساس این همکاری، پیش بینی شده 
بود که پاکستان نیز خط لوله خود را طی ۲۲ ماه تا مرز ایران 
بکشد. هم چنین بر اساس این معاهده گازی، قرار شد با شروع 
عملیات لوله گذاری تا سال ۱۳۹۳، صادرات گاز از طریق خط لوله 
به کراچی آغاز شود. این قرارداد ۲۵ ساله، ایران را متعهد می کند 
که صادرات گاز در روز از حجم ۱۴ میلیون مترمکعب را آغاز کرده 

و آن را در دو فاز به ۲۱ و ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش دهد.
پاکستانی ها از ابتدا بدعهدی کردند

اما عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستانی ها مدام متوقف 
اطالعات  پاکستان،  در  کار  این  مسووالن  ازسوی  و  می شد 
ضدونقیضی درباره میزان پیشرفت پروژه ارائه می شد. کارشکنی ها 
و عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله ازسوی پاکستان، در حالی 
اتفاق می افتاد که ایران از سال ۲۰۱۱ کار خط لوله خود را به اتمام 
رسانده بود و به اسالم آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات 

خط لوله را تکمیل کند.
و  ایران  میان  قرارداد گازی  از  در حالی که حدود یک دهه 
برای  الزم  زیرساخت های  همه  آن،  طبق  و  گذشته  پاکستان 
صادرات گاز از ایران به پاکستان از سوی ایران فراهم شده است، 
این همسایه شرقی بر بدعهدی خود اصرار می کرد. اصراری که 
وزیر نفت را نیز به تعجب انداخت و بر آن داشت تا با ارسال نامه ای 
به وزیر نفت پاکستان خواهان یک پاسخ صریح از این کشور شود. 
اما بازهم جواب مشخصی از سوی این کشور دریافت نکرد و ایران 

را بر آن داشت تا این پرونده را از مسیر حقوقی پیگیری کند.
بازگشت پاکستان به گاز ایران

در این راستا، چند ماه پیش بود که یک مقام نفتی پاکستان 
اعالم کرد: این احتمال وجود دارد که ماه آینده میالدی، مذاکرات 
دو کشور بر سر موضوع از سرگیری اجرای خط لوله انتقال گاز 
ایران به پاکستان، آغاز شود .به گفته وی، قرار بود هیأتی از ایران 
به پاکستان سفر کرده و در این رابطه با دولت موقت در این کشور، 
گفت وگو کند اما تصمیم بر این شد که این مذاکرات به بعد موکول 
شود تا از تأثیر آن درنتیجه انتخابات در پاکستان جلوگیری شود.

بهانه پاکستان برای بدعهدی
به گفته این مقام مسوول پاکستانی، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶، 
دولت وقت پاکستان، انجام مذاکرات را به دلیل فشارها ازسوی 
عربستان متوقف کرد و به تعهدات خود در قبال دولت ایران در 
این زمینه عمل نکرد؛ این مسئله باعث شد تا ایران موضوع شکایت 
از پاکستان در این زمینه به دادگاه داوری بین المللی را مطرح 
کند . در حال حاضر، انتخابات در پاکستان تمام شده و احتماالً 
عمران خان به عنوان رهبر حزب، مسئولیت دولت در این زمینه را 
برعهده خواهد گرفت. وی قرار است در روز ۹ آگوست، به عنوان 
نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کند و در همان ماه نخست نیز 

باید به طور کامل دولت تشکیل دهد.
این مقام نفتی دولتی پاکستان، این را هم گفته که احتماالً دو 
کشور افکار خود را در این زمینه، برروی هم گذاشته تا بتوانند 
در سایه تحریم های آمریکا و رفتار خصمانه دولت ترامپ، راهی 
با  از توافق هسته ای  این پروژه پیدا کنند. آمریکا  برای اجرای 
ایران خارج شده و احتماالً نمایندگان ایران و پاکستان جدول 
زمان بندی جدیدی برای اجرای این پروژه تعیین خواهند کرد .اگر 
دو طرف به توافق نرسند و ایران تصمیم بگیرد این موضوع را در 
دادگاه بین المللی مطرح کند، پاکستان نیز چاره ای جز دفاع از خود 
نخواهد داشت. پاکستان به تعهد خود برای ایجاد ۷۸۱ کیلومتر 

خط لوله انتقال گاز در خاک خود عمل نکرده است اما با توجه به 
تحریم های پیشین آمریکا هیچ کشور یا آژانسی نمی تواند هزینه 

اجرای این پروژه را تأمین کند.
استقبال ایران از تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به 

پاکستان
اما ایران بعد از این اظهارنظر، از ادامه مذاکره برای تکمیل خط 
لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، استقبال و معاون امور بین المللی 
و بازرگانی وزیر نفت اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران، انرژی 
و گاز را عاملی برای توسعه همکاری های منطقه ای و همبستگی با 
همسایگان، از جمله پاکستان می داند. امیرحسین زمانی نیا، با اشاره 
به نشانه های مثبتی که به تازگی در این زمینه از دولت منتخب 
پاکستان مشاهده می شود، ادامه داد: در همین راستا و در شرایط 
جدید، از ادامه مسیر مذاکرات درباه تکمیل و راه اندازی خط لوله 

انتقال گاز به پاکستان استقبال می کنیم.
حمایت اروپا از تکمیل پروژه خط لوله گازی ایران - 

پاکستان
حتی اتحادیه اروپا هم از تکمیل پروژه خط لوله گازی ایران 
- پاکستان حمایت کرد و سفیر اتحادیه اروپا در پاکستان اعالم 
کرد که این نهاد درباره تکمیل پروژه خط لوله انقال گاز ایران به 

پاکستان اعتراضی ندارد.

پاکستان یک کیلومتر هم خط لوله نساخته است
با این حال و با وجود این که پنج ماه از این اتفاقات گذشته، 
وزیر نفت در آخرین اظهارنظر خود اعالم کرد پاکستان حتی یک 
کیلومتر هم خط لوله نکشیده است. بیژن زنگنه، معتقد است 
پاکستان تحت فشار آمریکا، عربستان و امارات است. به گفته وی، 
اخیراً تیم ایران به پاکستان رفتند و صحبت کردند. پاکستانی ها هم 
گفتند برای صحبت خواهیم آمد، اما تاکنون حتی با وجود این که 
به گاز ایران نیاز دارند، یک کیلومتر خط لوله هم نکشیده اند؛ در 
حالی که جمهوری اسالمی ایران، بیش از یک میلیارد دالر در این 

راستا سرمایه گذاری کرده است.
نتیجه عدم اجرای پروژه

پیش از این، ایران در ماه فوریه سال ۲۰۱۸، پاکستان را تهدید 
کرده بود که موضوع عدم اجرای تعهدات این کشور در قبال خط 
لوله صلح را به دادگاه بین المللی خواهد کشاند. بر اساس توافق 
انجام شده، پاکستان باید به ازای هر روز تأخیر، در اجرای تعهدات 
خود یک میلیون دالر به ایران جریمه پرداخت کند. بخش ایرانی 
خط لوله آی پی )IP( به طول ٩٠٠ کیلومتر با هزینه ٢,٥ میلیارد 
دالر ساخته شده و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دالر 
دیگر نیز سرمایه گذاری شود، اما بخش دوم این خط لوله در خاک 

پاکستان به طول ٧٨٠ کیلومتر هنوز ساخته نشده است.

محموله ۴۷ هزار تنی مواد اولیه در راه کارخانه فوالد
نماینده ویژه وزیر کار در رسیدگی به امور بنگاه های مشکل دار از بازگشت کارگران فوالد اهواز به محل کار خبر داد و گفت: اگر سه خواسته تامین مواد اولیه، راه اندازی خطوط تولید و پرداخت مطالبات قانونی از سوی بانک ملی برآورده شود، بخش 

اعظمی از مشکالت گروه ملی فوالد و کارگران حل می شود. کریم یاوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: حسب دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی، بررسی و پیگیری آزادی کارگران بازداشتی فوالد در دستور کار این وزارتخانه قرار 
دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موکدا مخالف هرگونه بازداشت کارگرانی است که در اثر عدم پرداخت حقوق و دستمزد، اعتراض مسالمت آمیز برگزار می کنند. شنبه / 1 دی 1397 / شماره 308

قیمت نفت اواسط هفته جاری به پایین ترین حد خود در یک سال گذشته 
سقوط کرد که ناشی از تشدید نگرانی ها نسبت به چشم انداز اقتصاد جهانی 

و واهمه نسبت به اشباع عرضه در بازار بود.
به گزارش ایسنا، دالیل این ریزش قیمت ناگهانی، متعدد بود. رشد سطح ذخایر 
نفت و انتظار برای افزایش تولید نفت شیل بر قیمت نفت سنگینی کرد اما کاهش 

قیمت نفت به دلیل ریزش گسترده بازارهای مالی تشدید شد.
شرکت "جن اسکیپ" در گزارشی در این باره نوشت: ذخایر نفت رو به رشد است 
و این مسئله نگرانی ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا در بحبوحه رشد فزاینده عرضه 
را برانگیخته است. فیلیپ فالین، تحلیلگر شرکت "فیلیپ فیوچرز" به رویترز چنین 
گفت: افت شدید قیمت نشان می دهد که نگرانی هایی درباره عرضه بیشتر و تقاضای 

ضعیف تر وجود دارد.
قیمت نفت روز دوشنبه ۴ درصد سقوط کرده بود و روز سه شنبه نیز به همین 
میزان افت کرد. وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به پایین ۴۸ دالر در هر بشکه و برنت 

به پایین ۵۸ دالر در هر بشکه سقوط کرد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تولید 
نفت از هفت منطقه بزرگ شیل زمانی که دسامبر به پایان برسد،  برای نخستین بار 
به ۸.۰۳ میلیون بشکه در روز صعود خواهد کرد و حدود ۱۳۴ هزار بشکه در روز در 
ژانویه رشد کرده و به ۸.۱۷ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می کند. تولید منطقه 
پرمیان باسین تگزاس و نیومکزیکو به تنهایی حدود ۷۳ هزار بشکه در روز رشد کرده 
و به رکورد حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. رشد تولید پرمیان از افت 

ماهانه تولید ونزوئال بیشتر است.
با این حال، با سقوط وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به پایین ۵۰ دالر در هر 
بشکه، شرکتهای حفاری شیل با مضیقه مالی فزاینده ای مواجه خواهند شد و ممکن 

است ناچار شوند روند فعالیتشان را آهسته کنند.

شرایط فعلی بازار نفت همچنین می تواند به واهمه نسبت به کندی اقتصاد جهانی 
مرتبط باشد. بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه و بازارهای آسیایی روز سه شنبه سقوط 
کردند. شاخص داوجونز اینداستریال اوریج ۱۲ درصد از اوایل اکتبر نزول کرده و 

شاخص "اس اند پی ۵۰۰" حدود ۵ درصد بر مبنای ساالنه کاهش داشته است.
انتظارات برای افزایش هزینه های استقراض و تقویت ارزش دالر آمریکا، بازارهای 

نوظهور را متالطم کرده و باعث فرار سرمایه از برخی از کشورها شده است.
مهمتر از افزایش نرخ های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در هفته جاری، روند 
سیاست پولی آمریکا در سال میالدی آینده خواهد بود. در ابتدا بانک مرکزی آمریکا 
امیدوار بود افزایش نرخ های بهره در سال ۲۰۱۹ ادامه پیدا کند اما نوسان مالی باعث 
شده سیاستگذاران آمریکایی در این خصوص بازنگری کنند و مالیم شدن لحن آنها، 

تا حدودی بازارهای مالی را آسوده کرده است.
هنوز معلوم نیست فشارهای ترامپ روی بانک مرکزی تاثیری داشته باشد اما 
نگرانی وی نسبت به نرخ های بهره کامال نادرست نبوده است. با پایین ماندن تورم 
در آمریکا و تشدید نوسان در بازارهای مالی و رشد اقتصادی ضعیف در نقاط دیگر، 
بسیاری از اقتصاددانان منطقی بودن ادامه افزایش نرخ های بهره را زیر سوال برده اند.

اما مشکالت ممکن است عمیق تر باشد. بازار مسکن آمریکا نشانه های آسیب 
دیدگی را بروز داده است. فروش خودرو در آسیا کاهش پیدا کرده و رشد تولید 
ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه سوم امسال کوچک شده است. جنگ تجاری 
آمریکا و چین به اقتصاد آسیب زده و ممکن است بدتر هم شود. اگر بازارهای سهام 
ظرف دو هفته آینده بهبود پیدا نکنند، ۲۰۱۸ ممکن است بدترین سال برای بازارهای 

سهام آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون باشد.
براساس گزارش اویل پرایس، کومرس بانک در یادداشتی نوشته است: کندی 
اقتصادی ممکن است بر آمارهای تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ تاثیر بگذارد. این 
تحول بدموقعی برای اوپک پالس است که با هدف متعادل کردن عرضه و تقاضا در 

بازار، ماه جاری توافق جدیدی برای کاهش تولید به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز 
از ژانویه اعالم کرد. رکود اقتصادی ممکن است ماموریت اوپک پالس را دشوارتر کند.

قیمت نفت روز پنجشنبه عمده افزایشی که روز گذشته داشت را از دست داد و با 
تداوم نگرانی ها نسبت به مازاد عرضه و کندی اقتصاد جهانی، روند کاهشی روزهای 
پیش را از سرگرفت. بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بیش از یک 
دالر یا ۲.۲۴ درصد سقوط کرد و به ۴۷.۱۰ دالر در هر بشکه رسید در حالیکه روز 
چهارشنبه ۹۶ سنت افزایش ثبت کرده بود. بهای معامالت آتی نفت برنت بیش از 
یک دالر یا ۱.۸۲ درصد کاهش یافت و به ۵۶.۲۰ دالر در هر بشکه رسید. نفت برنت 

روز گذشته حدود دو درصد صعود کرده بود.

تشریح علت تعلیق ثبت برخی گوشی های مسافری در 
سامانه همتا، کالهبرداری به بهانه ی یکسان سازی تعرفه 
از  مخابرات  بین الملی  سمپوزیوم  برگزاری  و  اپراتورها 
در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  حوزه  اخبار  مهم ترین 

هفته ی گذشته بود.
ابتدای هفته جاری گمرک در اطالعیه ای  ایسنا،  به گزارش 

اعالم کرد سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و 
استفاده از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت 
اطالعات تلفن همراه مسافری، به حالت تعلیق درآورده است. اما در 
این باره، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، علت تعلیق ثبت گوشی 

مسافری در سامانه همتا را تشریح کرد.
محمدجواد آذری جهرمی با بیان این که قطع سامانه همتا و 
گمرک درست نیست، اظهار کرد: موضوع وصل سیستم سامانه 
نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می افتاد. قرار 
بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق 
مسافر صورت بگیرد، نه این که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از 
روال های مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد 
کرد. اکنون فرآیند بار مسافر در حال پیاده سازی است و مشکلی در 
این زمینه وجود ندارد. برخی انتقاد دارند که چون کانال های اصلی 
واردات به درستی کار نمی کند، جلوی واردات گوشی به شیوه 

مسافری گرفته شده و در بازار اختالل ایجاد کرده است.
وزیر ارتباطات هم چنین درباره مشکل ایجاده شده برای برخی 
از کاربران هنگام استفاده از گوشی های قدیمی اظهار کرد: پس 
از اجرای رجیستری، یک دوره سه ماهه برای این که افراد گوشی 
قدیمی خود را روشن و ثبت کنند قرار دادیم، اما برخی این کار 
را نکردند و با بحران های ارزی ایجاد شده قیمت گوشی هم باال 
رفت؛ امروز بازار گوشی وضعیت چندان مناسبی ندارد و اکنون آن 

افراد می خواهند از گوشی قدیمی خود استفاده کنند که دچار 
مشکل شدند. ما می دانیم این مشکل برای مردم وجود دارد اما 
هنوز راه حل مناسبی برای حل این مشکل پیدا نشده است و در 
کارگروه فنی رجیستری به دنبال پیدا کردن راهی مناسب در این 

مورد هستیم.
برگزاری نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات

هم چنین نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات در هفته ی 
جاری توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد 
که آذری جهرمی در این مراسم، با بیان این که برخی عالقه مندند 
در حوزه مقررات گذاری صرف فعالیت کنند و در عرصه توسعه 
فناوری یک جانبه گرایی را پیش ببرند، گفت: اگر در این زمینه ما 
هم سکوت کنیم، درگیر یک  جانبه گرایی برخی دولت ها می شویم.
وی با تاکید بر لزوم آشنایی با مفهوم هوشمندسازی بیان کرد: از 
چالش های تحول دیجیتال، افزایش شناخت دستگاه ها نسبت به 
این تحول است؛ به همین دلیل مدیریت شهری، اجرایی، قضایی، 
قانون گذاری و سایر مجموعه ها باید با مفهوم هوشمندی آشنا 
شوند. یکی از وظایف مهم ما نیز افزایش ایجاد شناخت های بین 

بخشی است.
وزیر ارتباطات هم چنین از پژوهشگاه فناوری اطالعات خواست 
تا دو ماموریت را در دستور کار خود قرار دهد. او در این زمینه 
گفت:  ابتدا این پژوهشگاه باید به ایجاد ظرفیت بین بخشی و دعوت 

از دستگاه های مختلف برای آشنایی با مفاهیم انقالب چهارم اقدام 
صنعتی کند. از سوی دیگر هم با توجه به پیمان های منطقه ای 
ما با کشورهایی روسیه، آذربایجان و ترکیه از ظرفیت های تجربی 
این کشورها برای پیاده سازی پروژه های مربوط به اقتصاد دیجیتال 

استفاده کنیم.
فریب کاربران با شارژ و اینترنت رایگان

همچنین این روزها بازار سودجویی و دریافت هزینه های مازاد 
بر خدمات داغ شده است و هر یک از سودجویان از راهی برای 
کالهبرداری و فریب کاربران استفاده می کنند. به همین دلیل، 
اخیرا وزیر ارتباطات در راستای آگاه سازی کاربران اعالم کرد که 
نرم افزارها و یا پیام هایی که در فضای مجازی، با عنوان شارژ و یا 
اینترنت رایگان، تبلیغ می کنند، دروغ و فریب است. تماس هایی 
که با عنوان برنده شدن در قرعه کشی از شما درخواست اطالعات 

بانکی می کنند، نیز کالهبرداری است و باید مراقب باشید.
ازطرفی، در حالی که اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه از ابتدای 
مهرماه سال جاری به یکسان سازی تعرفه هایخود اقدام کردند تا هر 
دقیقه مکالمه درون و برون شبکه، در هر یک از اپراتورها به صورت 
تک نرخی محاسبه شود، برخی کالهبرداران در تماس هایی که با 
کاربران داشتند، برای یکسان سازی تعرفه درخواست هزینه کردند. 
در صورتی که اپراتورها اعالم کردند این درخواست ها کالهبرداری 

بوده و نباید هزینه ای بابت این خدمات پرداخت شود.

علت تعلیق گوشی های مسافری

 کالهبرداری با طعمه ی شارژ رایگان


