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کاهش ۳۴ درصدی ورودی 
آب به مخازن سدهای کشور
ـمورودیآبازابتــدایســالآبــیجدیــد حجـ
تاکنــونبرابــربــا۱۹میلیــاردو۸۴۰میلیــونمترمکعب
بودهکهنســبتبهمدتمشــابهســالآبیقبلازآن،
نشاندهندهکاهش۳۴درصدیورودیآببهمخازن

سدهایکشوراست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو،   آخرین 
گــزارش  وضــع ســدهای بزرگ کشــور نشــان می دهد، تا 
۱۳ فروردیــن ۱۴۰۰ میــزان ذخایر آب در مخزن ســدهای 
کشــور به ۲۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب رســیده 

است.  
طبق آمار بهره برداری از ســدهای مخزنی کشــور تا 
۱۳ فروردین ۱۴۰۰ در ســال آبی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از مجموع 
ظرفیــت ۵۰.۵ میلیــارد مترمکعبــی مخــازن ســدها، ۵۸ 

درصد مخازن پر شده است.
بــر ایــن اســاس، بــه تبــع رونــد کاهشــی بارش ها، 
حجــم ورودی آب از ابتــدای ســال آبــی ۰۰-۹۹ تاکنــون 
برابــر بــا ۱۹ میلیــارد و ۸۴۰ میلیــون مترمکعب بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن )۲۹ میلیارد 
و ۹۲۰ میلیــون مترمکعــب(، بیانگر کاهش ۳۴ درصدی 

ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.
 آخریــن وضــع ســدهای کشــور نشــان می دهد که 
میزان ذخایر آب در مخزن سدها به ۲۹ میلیارد و ۳۳۰ 
میلیــون مترمکعب رســیده که در مقایســه با ســال آبی 
۹۹-۹۸ )۳۳ میلیــارد و ۳۷۰ میلیــون مترمکعــب( دارای 

۱۲ درصد کاهش است.
بــر اســاس ایــن آمــار، بــه تبــع میــزان ورودی بــه 
ســدهای کشــور، خروجی آب از سدها با کاهش مواجه 
بوده و تا این مدت ۱۷ میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب 
ـاهد بوده ایــم،  ـور را شـ خروجــی آب از ســدهای کشـ
به گونه ای که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، 

از کاهش ۳۰ درصدی برخوردار بوده است.

کاهش 60 درصدی درآمد 
صادرات گاز ایران در سال 

گذشته 
آمارهــایرســمینشــانمیدهــددرآمدکشــوراز
محلصادراتگازدرسالگذشته۶۰درصدنسبتبه

مدتمشابهسال۹۸کاهشیافت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، براســاس آمارهــای 
رسمی گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۹، بالغ بر ۲ میلیارد و 

۶۵۱ میلیون دالر گاز طبیعی صادر شد.
طبق این آمار، صادرات گاز مایع شــده به نســبت 
دوازده ماهه ســال ۹۸، با افت ۶۰ درصدی روبرو شــده 
اســت. ســال ۹۸ بیــش از ۶.۶ میلیــارد دالر گاز صــادر 

شده بود.

ارزش سهام جهان از رکورد 
تاریخی ۱06 تریلیون دالر 

باالتر رفت
ارزشکلسهامجهاندرحالیازرکوردتاریخی
۱۰۶تریلیــوندالرفراتــررفــتکــهنزدیــکبــودنپایان

کروناسرمایهگذارانراامیدوارکردهاست.
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از راشــاتودی، ارزش کل 
سهام جهان در حالی از رکورد تاریخی ۱۰۶ تریلیون دالر 
فراتر رفت که نزدیک بودن پایان کرونا سرمایه گذاران را 

امیدوار کرده است.
نیکــی، بزرگترین روزنامــه مالی جهان، گزارش داد 
ارزش کل ســهام جهــان حــاال از تولیــد ناخالــص داخلی 

جهان )جی دی پی( فراتر رفته است.
ایــن روزنامــه ژاپنــی نوشــت: طبــق تخمین هــای 
تحلیل گــران ارزش کل ســهام جهــان امســال ۶۰ درصــد 

جهش کرده است. 

اخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهــوریبــابیــاناینکــهدولــتبــا
تمامتواندرزمینهبرداشتهشدنموانعبرای
فعــاالنبخشتولیــدتالشخواهدکرد،گفت
کــهرفــعموانــعوپشــتیبانیازتولیــدنیازمنــد
اقداماتعینیوعملیاســتونبایدصرفادر

مقامسخنوحرفمحصوربماند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، دویســت و چهاردهمین جلسه ستاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولــت صبــح یکشــنبه به 
ریاســت حجــت االســالم والمســلمین حســن 

روحانــی برگــزار شــد و در ایــن جلســه پــس از 
گــزارش اجــرای مصوبــه ۱۷۷ ســتاد اقتصــادی 
دولت در راســتای سیاست های ارزی و تجاری، 
پیشــنهادهای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
کــه بــا اخذ نظــر صادرکنندگان و اتــاق بازرگانی 
ـا هــدف  ـد و بـ تهیــه شــده اســت، مطــرح شـ
تســهیل تجاری، تشــویق صــادرات و رفع موانع 
تولیدکننــدگان در واردات مــواد اولیــه قطعــات 
مــورد نیــاز بــه عنــوان ادامــه مصوبــه قبلــی بــه 

تصویب رسید.

ایــن جلســه دربــاره  وری در  ـ ـ رئیس جمه
اقدامــات و برنامه هــای پیشــنهادی بــرای تحقق 
شــعار »تولیــد، پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا« 
گفــت: شــعار امســال تــداوم شــعار ســال های 
اخیر است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت 
از تولیــد در سیاســت های کشــور را دارد. آنچــه 
امــروز بیــش از همه اهمیــت دارد حمایت همه 
جانبــه از تقویــت تولیــد و بهبــود فضای کســب 
و کار اســت کــه بــه همــکاری و هم افزایــی همه 

دستگاه های ذیربط و قوا بستگی دارد.

وی بــا بیــان اینکــه رفع موانع و پشــتیبانی 
از تولیــد نیازمنــد اقدامات عینی و عملی اســت 
و نبایــد صرفــا در مقام ســخن و حــرف محصور 
بمانــد، اظهــار کــرد: برنامــه ریزی هــا و اقدامات 
بــرای رفــع موانــع تولیــد باید با ســرعت و خارج 
از روال پیچیــده و زمــان بــر بروکراتیک و دیوان 
ســاالرانه انجام شــود و هماهنگی دستگاه های 
اجرایــی و نظارتــی بایــد بــر جــرات و جســارت 

مدیران برای رفع موانع بیافزاید.
 روحانــی بــا بیان اینکه برای تحقق شــعار 

ســال بایــد ســخن فعــاالن اقتصــادی بخــش 
خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را 
از ســر راه برداشــت و از ســرمایه گذاری بخش 
خصوصــی حمایــت قانونــی کــرد، افــزود: رفــع 
تحریم هــا، ارتقــا و تعمیــق عملیــات بــازار بــاز، 
ارتقای شــفافیت و مبارزه با پول شویی، اعطای 
اختیارات از ســوی وزارتخانه ها به اســتان ها در 
راســتای ارتقــای تمرکز و واقع بینــی برای هموار 
کــردن مســیر تولیــد از جملــه برنامه های دولت 

برای تحقق شــعار سال ۱۴۰۰ است.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه دولــت در 
ســال گذشــته با وجود همه تنگناها درخشــش 
و نقش آفرینــی خوبــی در زمینــه جهــش تولیــد 
داشــت، طــرح »هر پنجشــنبه افتتــاح« را نماد 
عینی جدیت و حرکت دولت در راستای جهش 
تولید برشمرد و اظهار کرد: امسال نیز دولت با 
تمام توان در زمینه برداشــته شــدن موانع برای 

فعاالن بخش تولید تالش خواهد کرد.
روحانــی تصریــح کــرد: شــعار ســال ۱۴۰۰ 
بــا تقویــت آمــوزش و پژوهــش در واحدهــای 
صنعتــی و تولیــدی، مراکــز تحقیــق و توســعه و 
پشــتیبانی هر چه بیشــتر از شرکت های دانش 
بنیان محقق خواهد شــد و  در ســال ۱۴۰۰ باید 
موانع زیرســاختی تولید در کشــور حل شــود و 
واحدهــای صنعتــی بــه ســمت اســتفاده بیــش 
از پیــش از دانــش و فناوری هــای نویــن حرکــت 

کنند.
در ایــن جلســه همچنیــن گزارش دســتگاه های 
ـط درخصــوص برنامــه ریــزی و اقدامــات  مرتبـ
انجــام گرفتــه بــرای ســاماندهی و ثبــات بــازار 
کاالهــای ضــروری و اقــالم خوراکــی و توزیــع و 

تثبیت قیمت آن ارائه شد.
رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامه 
ریــزی بــرای مدیریــت و کنتــرل زنجیــره تولیــد، 
ـروری مــردم بــا  ـای ضـ ـع کاالهـ تامیــن و توزیـ
همــکاری اصنــاف، تولیدکننــدگان و بازرگانــان 
گفــت: برنامــه ریزی ها برای مدیریت بازار نباید 
مقطعــی و کوتــاه مدت باشــد بلکــه باید تنظیم 

بازار تا پایان ســال را در نظر داشته باشد.
 روحانی با یادآوری برخی انتظارات کاذب 
و التهابــات ســاختگی در بــازار عرضــه کاال از 
دســتگاه های تبلیغاتــی کشــور خواســت بــرای 
مقابله با این پدیده با جدیت و حساســیت در 

اطالع رسانی دقیق و به موقع عمل کنند.

رئیــسمجلــسشــورایاســالمییــادآور
شــدکــهامضــایســندهمــکاریجامــعایــرانو
چیــنهشــدارمهمــیبهآمریکااســتتــابفهمد
کــهمناســباتبینالمللــیبــهســرعتبــهضــرر
آمریــکادرحــالتغییــراســتواینکشــوردیگر
درموقعیتــینیســتکــهبتواندالگــووبرنامهیا
توافقیرابهطوریکجانبهبهکشورهایمستقل

تحمیلکند.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد باقــر قالیبــاف روز 
یکشــنبه در نطق پیش از دســتور مجلس شورای 
اســالمی درباره سند همکاری جامع ایران و چین 
افزود: ما از این اقدام استقبال می کنیم چرا که 
امضای این ســند اگر به معنای اعالم واقعی این 
امــر باشــد که  جهــان در غرب خالصه نمی شــود 
و قــرن آینده قرن آســیا اســت یــک گام راهبردی 
محســوب خواهد شــد. امضای این ســند هشدار 
مهمــی بــه آمریــکا اســت تا بفهمــد که مناســبات 
بین المللــی بــه ســرعت بــه ضــرر آمریــکا در حال 
تغییــر اســت و ایــن کشــور دیگــر در موقعیتــی 
نیســت کــه بتوانــد  الگو و برنامه یــا توافقی را به 
طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.

وی با بیان این که سند توافق ایران و چین 
می توانســت زودتــر امضــا شــود گفت: مــا عقیده 
داریــم کــه زمــان مهمی که باید برای شــکل دادن 
بــه همکاری هــای واقعــی اقتصــادی و سیاســی 
و همچنیــن مقابلــه موثــر بــا فشــارهای ظالمانــه 
آمریکا می شد از دست رفته است اما با این حال 
باید فرصت را مغتنم شمرد تا اوال این سند را با 
حفظ منافع ملی تبدیل به پروژه ها و برنامه ها و 
همکاری هــای واقعــی اقتصــادی و سیاســی کرد و 
ثانیا مدل ارتقاء روابط به ســطح راهبردی باید با 
کشورهای دیگر به ویژه همسایگان نیز طراحی و 

به سرعت اجرا شود.
قالیبــاف یادآور شــد: با وجود اهمیت ســند 
راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه شود که 
این ســند به ترســیم یک نقشه راه کلی در روابط 
ایــران و چین بســنده کرده اســت باید هدف های 
کلی که در این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند 
و بایــد اراده و برنامه هــای الزم برای تبدیل آن به 

همکاری هــای ملمــوس در حوزه هــای مختلــف به 
ویژه حوزه اقتصادی شکل بگیرد.  

ـورای اســالمی گفــت:  رئیــس مجلــس شـ
مجلــس نظــارت خواهــد کرد تا هنگامــی که برای 
اجرایی شــدن این ســند،   عهدنامه هــا، قراردادها 
و موافقتنامه هــای  همــکاری بیــن دو کشــور در 
دســتور کار دولــت قــرار گیــرد به وظیفــه خود در 
زمینه رســیدگی دقیق و به تصویب رســاندن آنها 
مطابق منافع ملی عمل می کند و مردم را نیز در 

جریان همه ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.
قالیبــاف اظهــار کــرد: در ســال پیــش رو نیز 
طرح تســهیل مجوزهای کســب  و کار در دســتور 
کار مجلــس قــرار خواهــد گرفــت کــه می توانــد 
تحولی در موضوع مجوزها ایجاد کند و در صورت 
تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد یک کسب و 
کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشــتی، 
نیــازی بــه اخذ هیچ مجوزی نخواهــد بود و مردم 
بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می 
توانند کســب و کار خود را صرفا با اطالع رســانی 

در سامانه مربوطه آغاز کنند.
وی بــا یــادآوری بودجــه ریــزی در مجلــس 
ـم  ۱۴۰۰ هـ ـه  ـون بودجـ گفــت: مجلــس در قانـ
تصمیمــات مهــم و موثــری در راســتای حمایــت 
از تولیــد و اشــتغال گرفتــه اســت کــه بــرای مثال 
می توان به کاهش ۲۰ درصدی مالیات واحدهای 
تولیــدی  و اصنــاف کشــور و اختصــاص ٣٢ هــزار 
میلیــارد تومــان برای توســعۀ اشــتغال بــا اولویت 
ون  ـ ـ ن ا ق ن  ـ ـ ی ت همچن ـ خـ ا رد پ روم  ـ محـ ق  ـ طـ ا ن م
قیمت گــذاری محصــوالت کشــاورزی نیــز تصویب 
شــد کــه بــر اســاس آن در ســال ۱۴۰۰ دیگــر الزم 
نیســت کشاورزان مثل ســال های گذشته منتظر 
بماننــد تــا دولــت با هــر قیمتی که خواســت برای 

دسترنج آنها قیمت گذاری کند.
وی تاکیــد کــرد: قانــون مصــوب مجلــس، 
پــس از ســال ها باالخــره نماینــدگان کشــاورزان 
و تشــکل های صنفــی کشــاورزی را وارد چرخــه 

قیمت گذاری کرده است.
رئیــس قــوه مقننــه در ادامــه نطــق پیــش از 
دستور عنوان کرد: از دیگر نکاتی که رهبر معظم 

انقــالب در رهنمودهــای آغازیــن روز ســال تاکید 
داشــتند، اهمیــت مبــارزه بــا فســاد بــود. تبییــن 
ایشــان از شــیوه مبــارزه بــا فســاد نیــز از اهمیت 
قابــل توجهــی برخــوردار بــود کــه مطابــق رهنمود 
ایشــان، راه مبــارزه بــا فســاد بســتن کانال هــا و 
مجاری فســاد مانند اصالح نظام بانکی و گمرکی 

است.
ایــن  کــه  آنجــا  از  کــرد:  اضافــه  یبــاف  ل ا ق  
بــا فســاد کار ویــژه  رویکــرد مبنایــی در مبــارزه 
مجلــس و دســتگاه های اجرایــی اســت، مجلــس 
بــه نوبــه خود وظیفــه دارد در این زمینــه فعاالنه 
بودجــه  اصــالح ســاختار  د مخصوصــا  ـ ـ کن ل  ـ عمـ
ـم احــکام برنامــه هفتــم، لــذا  و دقــت در تنظیـ
مرکــز پژوهش هــای مجلــس، دیــوان محاســبات 
و کمیســیون های اقتصــادی و برنامــه و بودجــه 
موظف هســتند تا این مســاله را در اولویت کاری 
خــود قرار داده و اقدامــات تقنینی و نظارتی الزم 
را در دســتور کار مجلــس قــرار دهنــد و گــزارش 
تصمیمــات و اقدامــات خــود را بــه صحــن علنــی 

مجلس ارائه کنند.
وی ادامــه داد: از دیگــر نــکات مهمــی کــه 
در ســال ۱۴۰۰ پیــش روی مــردم ایــران اســت 
نــوع مواجهــه بــا دولــت جدیــد آمریــکا در قبــال 

تحریم های اقتصادی علیه ایران است.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی افــزود: 
خوشــبختانه قانــون اقــدام راهبــردی بــرای لغــو 
تحریم ها، قفل های صنعت هســته ای را باز کرد 
و  ســمت و ســوی بــازی یک طرفــه را تغییر داد و 
باعــث شــد که گذشــت زمان بــه نفع ایران شــود 
بگونــه ای کــه اگــر قبــال گذشــت زمــان بــه معنــای 
پابرجــا مانــدن تحریم هــا، همزمــان بــا تعطیــل 
مانــدن صنعــت هســته ای بــود؛ اکنــون گذشــت 
زمــان، مســاوی بــا پیشــرفت صنعــت هســته ای 
اســت و طــرف مقابــل در قبال تاخیــر باید هزینه 

دهد.
 قالیباف یادآورشــد: همین روند که بســیار 
پــر منفعــت و بــا هزینــه ای تقریبــا مســاوی صفــر 
بــوده، گشــایش هایی در امــر دیپلماســی ایجــاد 
کرده اما این گشــایش ها باید با اهتمام دســتگاه 

دیپلماسی کشور در عمل به رفع کامل تحریم ها 
و حصول منافع واقعی اقتصادی برای ملت ایران 

منجر شود.
رئیس مجلــس تاکید کرد: آمریکایی ها باید 
بدانند که ایران برای رفع تحریم ها، راهبرد اصلی 
خود را بی اثرکردن تحریم ها قرار داده اســت و با 
فعال ســازی صنعــت هســته ای آنهــا هســتند که 
بایــد تصمیم بگیرنــد و تحریم های ایران را به طور 
کامل و به شــکل عملی رفع کنند و وعده  کاغذی 
یا ناقص رفع تحریم ها، پاســخگوی مطالبه  مردم 

ایران نیست.
ـان کــرد: مــردم و مســئوالن   وی خاطرنشـ
ایــران در صدایــی واحــد، منتظــر اقــدام عملــی 
طــرف مقابل در رفع تحریم ها بصورت موثر برای 
اقتصاد ایران هســتند و بارها اعالم کرده ایم که 
ایران بعد از راســتی آزمایی و اطمینان از کاغذی 
نبــودن رفــع تحریم هــا، تعهــدات خــود را مطابــق 

برجام اجرا خواهد کرد.

تفاهمنامه۲۵سالهایرانو
چینضمانتاجراییندارد

پیــش از ایــن نیــز جمشــید عدالتیــان، عضو 
اتــاق بازرگانــی ایــران در مــورد ایــن ســند بــه 
خبرگــزاری ایلنــا گفتــه اســت: برنامــه همــکاری 
۲۵ ســاله ایران و چین یک تفاهم نامه اســت که 
امــکان دارد اجــرا شــود یا نشــود. ایــن توافق نامه 
را می تــوان اصــال اجــرا نکــرد یعنــی دولــت بعــدی 
می تواند بگوید من این سند را قبول ندارم و اجرا 
نمی کنم چراکه اصال به تصویب مجلس نرســیده 

و قانون نیست.
عدالتیــان اظهــار کــرد: قــراردادی بــا چیــن 
منعقــد نشــده، تنها یک ســند همــکاری راهبردی 
اســت کــه در مــورد جزییــات و قــرارداد بایــد بعدا 
بررســی شــود. اگــر کل ۴۰۰ میلیــارد دالری که از 
آن یاد شده را سرمایه گذاری چین در ایران فرض 
کنیم، ســاالنه ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دالر می شــود که 
در اقتصــاد مــا رقــم بزرگــی نیســت. درآمــد ملــی 
کشــور حــدود ۴۵۰ میلیــارد دالر اســت کــه ۲۰ 

میلیارد دالر در آن رقم زیادی نیست.
وی افــزود: نکتــه دوم این اســت که این یک 
تفاهم نامــه اســت کــه امــکان دارد اجــرا شــود یــا 
نشــود. این توافق نامه را می توان اصال اجرا نکرد 
یعنــی دولــت بعدی می تواند بگوید من این ســند 
را قبــول نــدارم و اجــرا نمی کنــم چراکــه اصــال بــه 

تصویب مجلس نرسیده و قانون نیست.
ایــن کارشــناس اقتصــاد سیاســی در مــورد 
همکاری های نظامی پیش بینی شده در این سند 
همکاری گفت:  مساله  مهم در این سند همکاری 
نظامــی اســت که تنهــا موضوعی اســت که باعث 
ایجاد وحشت رقبا می شود. هیچ کشوری به جز 
روسیه و چین به ما اسلحه نمی فروشد. صحبت 
ای  ـ ـی، رزمایش هـ ای نظامـ ـ از همکاری های هـ
مشــترک و غیــره در ایــن ســند، باعــث وحشــت 

کشورهای رقیب شده است.
وی اضافــه کــرد: از نظــر اقتصــادی حتــی 
اگــر بخواهنــد ســاالنه ۲۰ میلیارد دالر در کشــور 
سرمایه گذاری کنند هر قرارداد به نوبه خود باید 
مــورد بررســی قرار بگیرد کــه می تواند به تصویب 
مجلس هم برسد. لذا برگزاری رفراندوم برای آن 

معنا ندارد.
عدالتیــان در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ـاله بیشــتر دســت ایــران را بــرای مذاکــرات  مسـ
بعدی با دیگر کشورها باز کرده، از نظر من ایران 
نه تنها باید با چین کار کند بلکه با دنیا باید کار 
کنــد. آنهــا نمی خواهنــد کار کنند، ما بــا چین کار 
می کنیــم، آنهــا هم بــه رقابت بیافتند. ان شــاهللا 
ایــن همــکاری را با کشــورهای همســایه، اتحادیه 
اروپــا و در بلندمــدت با آمریکا داشــته باشــیم. با 
ترکیه هم چنین قراردادی برای همکاری ۲۰ ساله 

بستیم ولی اجرایی نشد.
وی افــزود: در آمریــکا هــم دیدیــم کــه آقای 
اوبامــا توافــق نامــه را امضــا کــرد، آقــای ترامــپ 
نپذیرفت و آقای بایدن شــرط و شــروط گذاشــت. 
توافق نامه ایران و چین هم می تواند اجرایی شود 
یا نشود چراکه به تصویب مجلس نرسیده است 
بنابرایــن توافــق نامه چین مســاله مهمی نیســت 

که اینطور شلوغش کرده اند.

بــهگفتــهرئیــسســازمانتنظیــممقــررات
وارتباطــاترادیویــی،درحــالحاضــردراکثــر
کشــورهایدنیــا۵Gبــهصورتهاتاســپاتو
FWAمــورداســتفادهقرارمیگیــردوپیشبینی

میشودکه۵Gدرسال۲۰۲۴فراگیرشودوبه
مرحله۴Gدراوضاعفعلیبرسد.

کشــورهای بســیاری در سراســر جهــان از 
جملــه ایــاالت متحــده آمریــکا، کانــادا، اســترالیا، 
چین، کره جنوبی، ژاپن و بســیاری از کشــورهای 
اروپایــی و غیــره با همــکاری بزرگترین اپراتورهای 
جهــان در حــال برقــراری نســل پنجــم اینترنــت 
همــراه ۵G هســتند و در این زمینــه فعالیت های 
یاری از  ـ د. بسـ ـ ـ ن ا ام داده  ـ ترده ای را انجـ ـ گسـ
بزرگتریــن شــرکت های مخابراتــی و اپراتورهــای 

فعال در جهان  نیز به شدت در حال رقابت برای 
راه انــدازی نخســتین شــبکه اتصــال بــه اینترنــت 

نسل پنجم هستند.
پیــش از ایــن، حســین فــالح جوشــقانی بــا 
بیــان اینکــه اگــر ایــران در وضــع تحریــم نبــود، 
پیــش از ایــن ورود به عرصه اینترنت نســل پنج 
را آغــاز کــرده بود، گفته بود: مــا اکنون در حال 
مطالعه هســتیم و برای ضوابط و نقشــه راه این 
فنــاوری هــم بــه اپراتورهــای ارتباطــی فراخــوان 
  FWA دادیم. اولین گام این اســت که در حوزه
بتوانیم ۵G را پیاده ســازی و باندهای فرکانســی 

را پیاده کنیم.
در ایــن راســتا فالح جوشــقانی در گفت وگو 
بــا ایســنا درباره رونــد قانون گذاری حــوزه ۵G در 

کشــور باین کرد: ما در مجموعه وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات، از دو ســال پیــش بررســی 
ایــن موضــوع را شــروع کردیــم و از اپراتورهــا هم 
مشاوره گرفتیم. همچنین از سال گذشته نقشه 
راه ۵G را هــم تعییــن و بــه ITU اعــالم کردیــم، 
باندهای فرکانســی که برای ۵G مورد نیاز اســت 
را مشــخص کردیــم و آمــاده واگــذاری هســتیم و 
اینطــور نیســت کــه ببینیــم چه اتفاقــی می افتد و 
بعد بخواهیم واکنش نشان دهیم و از قبل خود 

را برای این حوزه آماده کردیم.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
 Fixed یــا FWA ۵ ازG بــا بیــان اینکــه نقشــه راه
Wireless Access شــروع می شــود، گفــت: در 

اکثــر کشــورهای دنیــا ۵G بــه صورت هات اســپات 

و FWA مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بیشــتراز 
حوزه هــای B۲B و ســرویس های کســب وکارها 
شــروع می شــود. پیش بینــی می شــود کــه ۵G در 
 ۴G دنیا در ســال ۲۰۲۴ فراگیر شــود و به مرحله
در اوضاع فعلی برســد، اما اکنون که ســال ۲۰۲۱ 
هســتیم، دنیا در حوزه هات اســپاتی یــا FWA کار 
می کننــد. البتــه کشــورهایی بودنــد کــه ۵G را در 
حــوزه موبایــل هــم راه انــدازی کردنــد، از جملــه 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، اما آنچه که در 
نقشــه راه دنیــا وجــود دارد این اســت کــه تجاری 

شدن ۵G در سال ۲۰۲۴ اتفاق می افتد.
ایــن در حالی اســت کــه در ایران هم فرآیند 
تجاری ســازی ۵G FWA از اســفندماه ۹۹ آغــاز 
شــده اســت. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 

تاکید بر ارائه راه حل هایی مانند ۵G FWA، یعنی 
استفاده از ۵G برای اینترنت خانگی برای توسعه 
اینترنــت ثابــت، گفتــه بود: اگر یک ســایت ۴G با 
پهنــای بانــد ۱۰۰ مگابیت برثانیــه و ۴۰ مگاهرتــز 
فرکانــس، یــک دکل بــرای کاربرانــش عرضه کند، 
تســت های ۵G می توانــد ســه گیگابایت برثانیــه 
عرضــه کنــد، یعنی حتی تــا ۳۰ برابر کیفیت روی 
یک پهنای باند فرکانســی محدود، ظرفیت را باال 
می برد. مفهومش البته این نیســت که می توانید 
روی گوشــی تان ســرعت ســه گیگابیــت دریافــت 
کنید، چون این ظرفیت به تعداد کاربران تقسیم  
می شــود، امــا ارائــه ۱۰۰ مگابیــت ظرفیــت شــبکه 
بــا ارائــه ۳ گیگابیــت ظرفیــت برای ۲۰۰ مشــترک 

تفاوت زیادی دارد.
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روحانی:برایتحققشعارسالبایدسخن
فعاالناقتصادیبخشخصوصیراشنید

مثل تحقق شعار سال
ادامهازصفحه۱

 بــا توجــه بــه ایــن محدودیــت منابــع، الزم اســت 
فعالیت هایــی کــه فاقــد ارزش هســتند و اصطالحا هیچ 
نفــع و ارزشــی بــرای ســازمان ندارنــد، حــذف شــوند. به 
 همیــن منظــور در طــول زنجیــره ارزش محصــول، بایــد 
فعالیت هایــی کــه فاقــد ارزش هســتند، شناســایی و 
بــرای حــذف یــا اصالح آنــان اقدام شــود. در این راســتا، 
همــواره اتالف هــای منابــع به وفور به چشــم می آید و با 
توجــه بــه محدودیــت منابــع، بایــد هرچه ســریع تر برای 
رفــع آنــان، تصمیمــات مقتضــی اخــذ شــود. اتالف ها به 
دســته های مختلفــی تقســیم و بــه گونه هــای متفاوتــی 
مطــرح می  شــوند کــه مهمتریــن آنــان عبارتنــد از: اتالف 
اضافــه تولیــد، خطاهــا )تحويــل ديرهنــگام، اشــتباه در 
برنامه ريــزي، تهیــه اطالعات نادرســت(، اتالف موجودی 
)وجــود مقادیــر غیرضــروری مــواد خــام(، اتــالف انتقــال 
)هرگونــه جابه جایــی که به ارزش تولیــدات نمی افزاید(، 
اتــالف انتظــار )بــه  دلیــل فرایندهــای کاری نامطلــوب(، 
اتــالف حرکــت )هرگونه حرکت فیزیکی که در کار اصلی 
خللــی ایجــاد کند(، اتالف دوباره کاری، اتالف دسترســی 
نداشــتن بــه دانــش. شــاید نتــوان منابــع ســازمان را 
افزایــش داد، امــا قطعا می توان اتالف ها را از بین برد و 

از این طریق به افزایش بازدهی کمک کرد. 
بــا توجــه به مــوارد یادشــده و خصوصــا محدودیت 
منابــع، »اتحــاد صنعتــی« از موضوعــات مهمــی اســت 
کــه بایــد روی دهــد. شــعار ســال ۱۴۰۰ و همــوار شــدن 
مســیر تولید با پیوند زدن صنایع مختلف با یکدیگر نیز 
محقق خواهد شــد. همانطور کــه کووید-۱۹ تمام مرزها 
را در نوردیده است، اتحاد صنعتی نیز باید بدون توجه 
بــه ماهیــت کاال و محصــوالت، در بیــن صنایــع رخ دهد 
کــه بی شــک ایــن موضوع، آغاز راه نوین توســعه کشــور 

خواهد بود.


