
آمازون، زیان خالص ۳.۸ میلیارد دالری را برای 
سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس گزارش کرد.

به گزارش ایســنا، غول فناوری اعــام کرد که 
درآمد ۷ درصدی آن نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشــته به ۱۱۶.۴ میلیارد دالر افزایش 
یافته اســت. این شــرکت پیش بینــی کرد که 
رشد درآمد در ســه ماهه آینده کاهش بیشتری 
 خواهد داشــت و نرخ رشــد بین ۳ تــا ۷ درصد 

را پیش بینی می کند.
آمازون زیان خالص ۳.۸ میلیارد دالری در ســه 
ماهه منتهی به ۳۱ مارس ثبــت کرد و این ضرر 
را تا حد زیــادی به ضرر ۷.۶ میلیــارد دالری از 
ســرمایه گذاری خود در خودروساز برقی ریوین 
)Rivian( نســبت داد. همچنیــن ســود ۴.۴ 
میلیارد دالری که تحلیلگران رفینیتیو پیش بینی 

کرده بودند، از دست رفته بود.
ریوین که آمازون در سال ۲۰۱۹ سرمایه گذاری 
۷۰۰ میلیــون دالری آن را رهبری کرد، از زمان 
 عرضه اولیه ســهام خــود بیــش از ۷۵ درصد 

سقوط کرده است.
فــورد )یکــی دیگــر از ســرمایه گذاران اولیه 
در ریویــن(، ۵.۴ میلیارد دالر هزینــه پیش از 
مالیــات مربوط بــه ایــن ســرمایه گذاری را 
دریافت کرد کــه در نتیجه فــورد ۳.۱ میلیارد 
 دالر ضــرر خالــص بــرای ســه ماهــه اول 

گزارش کرد.
اندی جاسی، مدیر عامل آمازون: »همه گیری و 
جنگ متعاقب آن در اوکراین رشد و چالش های 

غیرعادی به همراه داشته است«.
وی به رشــد سرســام آور آمازون در کسب وکار 
مصرف کننده اش در طــول همه گیری و دوبرابر 
شدن شبکه تحقق این شرکت در دو سال گذشته 

اشاره کرد.
ســهام آمازون طی معامات بازار سهام با ۱۰.۵ 
درصد سقوط به ۲۵۸۶.۵۰ واحد رسید. آمازون 
اکنون انتظار زیان عملیاتی بین یک تا سه میلیارد 
دالر را دارد، در حالی که در سه ماهه سال گذشته 
زیــان ۷.۷ میلیارد دالری داشــت.غول تجارت 

الکترونیک همچنین گفت که زیان خالص ســه 
ماهه اول آن شامل کســری ارزش گذاری قبل از 
مالیات ۷.۶ میلیارد دالری اســت.خدمات وب 
آمازون، درآمد ۱۸.۴۴ میلیارد دالری را گزارش 
کرده است. درآمد نســبت به مدت مشابه سال 
قبل ۷ درصد رشد داشته است.تحلیلگران انتظار 
داشتند که آمازون درآمد ۸.۳۵ دالری هر سهم 

را گزارش کند. 
اگر زیان ۷.۶ میلیارد دالری ناشــی از ســرمایه 
گــذاری آمــازون در ریویــن لحاظ نمی شــد، 
درآمد خالص آمــازون چهار میلیــارد دالر بود.

در اواســط آوریل، آمازون تقســیم سهام ۲۰ به 
 یک را اعام کــرد که قرار اســت در اوایل ژوئن 

اجرا شود.
 درآمــد تبلیغاتــی ۷.۸۸ میلیــارد دالری نیز 
کمتــر از برآوردهــای ۸.۱۷ میلیــارد دالری 
بــود. ایــن شــرکت همچنیــن طــرح خرید 
 ۱۰ میلیــارد دالری ســهام آمــازون را اجــرا 

کرده است.

منبع آگاه به رویترز اعام کرد کــه فولکس واگن 
در حال بررســی توســعه کارخانــه چاتانوگا خود 
در ایاالت متحــده برای تولید پیــکاپ الکتریکی و 
مینی بوس جدید ID.Buzz است.به گزارش ایسنا، 
این اقدام به خودروساز آلمانی کمک می کند تا سهم 
بازار خود را در آمریکای شمالی، منطقه ای که در ماه 
مارس به عنوان منطقه ای با بیشترین پتانسیل رشد 
شناخته شــد افزایش دهد اما چندین سال قبل از 

سال ۲۰۲۱ سودآور نبود.
فولکس واگن در ماه مارس اعام کرد که تولید خود 
را در نتیجه جنگ در اوکراین به چین و ایاالت متحده 
منتقل می کند. این خودروساز قصد دارد طی پنج 
ســال آینده حداقل ۷.۱ میلیارد دالر در آمریکای 
شمالی سرمایه گذاری کند و تا ســال ۲۰۳۰، ۲۵ 
خودروی الکتریکی جدید را به این کشــور اضافه 
کند، با این هدف که ۵۰ درصد از فروش تا آن زمان 

الکتریکی باشــد.کارخانه چاتانــوگا، تنها کارخانه 
در ایاالت متحده که مدل هایی از جمله پاســات و 
اطلس را تولید می کند و تولید آزمایشی کراس اوور 
الکتریکی ID.۴ را در ماه مــارس آغاز کرد تا برای 
عرضه در پاییز آماده شــود.یکی از مدیران ارشد در 
ماه مارس گفت: ID.Buzz ابتدا از کارخانه فولکس 
واگن هانوفر وارد می شود اما در نهایت می تواند در 

ایاالت متحده یا مکزیک مونتاژ شود.

به تازگی ســقف تســهیات ســاخت مســکن با افزایــش ۳۳ درصدی به 
۶۰۰ میلیون تومان رســیده که ســقف این رقم در ۱۲ شــهر به ســازندگان 
حرفه ای کــه از فناوری هــای نوین اســتفاده می کنند تعلــق خواهد گرفت.

به گزارش ایســنا، افزایش هزینه های ســاخت مســکن و رشد ســالیانه ۴۰ 
تا ۵۰ درصــدی قیمــت مصالــح ســاختمانی، دولــت را بر آن داشــت تا 
 سقف وام ســاخت مســکن را افزایش دهد. ســال ۱۴۰۰ ســقف تسهیات 
ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومان بود که امسال به ۶۰۰ میلیون تومان به ازای 
هر واحد رسیده است. دولت سیزدهم طرح  ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
طی چهار سال در قالب نهضت ملی مسکن را آغاز کرده که گفته می شود اجرای 

آن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. 
به این ترتیب اگر دولت بتواند تولید سالیانه مسکن را از حدود نیم میلیون واحد 
مسکونی فعلی به حدود یک میلیون واحد برساند به نوعی در سیاست های کان 

خود در بخش مسکن موفق بوده است.
کارشناســان معتقدند تجربه مسکن مهر که پس از گذشــت حدود ۱۵ سال 
هنوز به طور کامــل در بخش هایی از کشــور به اتمام نرســیده نشــان داده 
دولت باید از دخالت مستقیم در ســاخت و ســاز خودداری کند. از آن طرف 

بخش خصوصی شــرایط چنــدان مطلوبی نــدارد. کاهش تــوان متقاضیان 
مسکن، رشد قیمت مصالح ســاختمانی و بازده ســرمایه پایین تر از نرخ تورم 
 عمومی، منجر به کاهــش انگیزه های بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری

 در بخش مسکن شده است.
از طــرف دیگر دولــت قیمــت ســاخت واحدهــای نهضت ملی مســکن 
را در آخریــن به روزرســانی ۴.۵ میلیــون تومــان در هــر متر مربــع اعام 
کرده که ســازندگان معتقدنــد با این مبالــغ نمی توان پروژه هــا را پیش برد 
 و هزینه هــا فراتــر از این ارقــام اســت. بنابراین بــه نظر می رســد افزایش

 تسهیات ســاخت می تواند راهکاری جایگزین برای رشد ســاخت و ساز در 
کشور باشد.بانک مســکن برای سال جدید سقف تســهیات ساخت مسکن 
را از ۴۵۰ به ۶۰۰ میلیــون تومان افزایــش داد. در این خصوص یک بســته 
اعتباری جهت اعطای تســهیات ســاخت مســکن در ۱۲ ســقف متفاوت 
 بــا در نظر گرفتن شــهر محــل ســکونت، اســتفاده از فناوری هــای نوین 
و شــرایط فنی ســازنده تدوین کرده است.محمود شــایانـ  مدیرعامل بانک 
مسکن در این خصوص گفته است: ســقف این تسهیات برحسب طبقه بندی 
جمعیتی شــهرها به ســه گروه تقســیم می شــود که در هر گروه، بسته به 

اینکه ســازنده متقاضی تسهیات ســاخت، از فناوری نوین ســاختمانی در 
ساخت وساز استفاده کند یا خیر و همچنین برحســب اینکه سازنده حرفه ای 
باشــد یا معمولی )غیرحرفه ای(، ســقف تســهیات نیز متفاوت تعیین شده 
است.وی بیان کرد: در بســته اعتباری ســال جاری رونق تولید مسکن، برای 
۱۲ شــهر »تهران، اصفهان، شــیراز، مشــهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، 
بوشهر، قم، ساری و رشت« سقف تسهیات ساخت مســکن برای سازندگان 
 حرفه ای که از فناوری نوین هم اســتفاده کنند، ۶۰۰ میلیــون تومان به ازای

 هر واحد است.
مدیرعامل بانک مســکن افــزود: همچنین بــه ســازندگان غیرحرفه ای که 
از فناوری نوین ســاخت در پــروژه خود بهــره بگیرنــد، ۵۵۰ میلیون تومان 
تســهیات بــه ازای احــداث هــر واحــد مســکونی پرداخت می شــود.

وی توضیــح داد: در شــهرهای مذکــور، بــه ســازندگان حرفــه ای که از 
 فناوری نوین ســاختمانی اســتفاده نکننــد، ۵۰۰ میلیون تومان و به ســایر 
ســازنده ها نیز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیات بدون ســپرده ساخت پرداخت 
می شود.شــایان تصریح کرد: در ســایر مراکز اســتان ها و شــهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ســقف تســهیات بــه ترتیبی که برای ســازندگان 

گروه اول اعام شــد، با مبالــغ ۵۰۰ میلیــون تومان، ۴۵۰ میلیــون تومان، 
 ۴۰۰ میلیــون تومــان و ۳۵۰ میلیــون تومان بــه ازای هر واحد مســکونی

 قابل پرداخت است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، مدیرعامل بانک مسکن افزود: همچنین 
در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیات در چهار 
حالت ذکرشــده به ترتیب ۴۵۰ میلیون، ۴۰۰ میلیــون، ۳۵۰ میلیون و ۳۰۰ 

میلیون تومان است.
شــایان بــا اشــاره بــه اینکــه ســقف تســهیات بــدون ســپرده 
درصــد  ۳۰ از  بیــش  جــاری  ســال  در  مســکن   ســاخت 
 نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: پیش بینی می شود بر اساس 
سیاســت جدید تأمین مالی ســاخت و تولید مســکن، بخش قابل توجهی از 
هزینه های احداث واحد مسکونی، با تسهیات جدید بانک مسکن پوشش داده 
شود.مدیرعامل بانک مسکن افزود: این بسته کمک خواهد کرد تا تولید مسکن 
عاوه بر سهمیه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در شهرهای کشور 
رونق مضاعف پیدا کند و درنهایت، مشکل خانه دار شدن اقشار هدف در کشور 

برطرف شود.

سقوط سهام غول فناوری

فولکس واگن کارخانه جدید مونتاژ در آمریکا می سازد

جزئیات وام ۶۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن
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وزیر اقتصاد اعالم کرد

 پیشروی دالر 
در کانال ٢٨ هزار تومان

 بالتکلیفی ارز ۴٢۰۰ 
در عوارض واردات

بدهی ۳۰۰ هزار میلیاردی 
دولت به نظام بانکی 

 رشد  اقتصادی 
 در پاییز ۱۴۰۰ 

به ۵.٨ درصد رسید 
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سرمقاله

 نا امنی اقتصادی 
و فرار سرمایه ها

 آمار ارایه شــده در رابطه 
با خروج ســرمایه از کشور 
جای سوال دارد. وقتی بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد آمار 
تولید ناخالص داخلی را بعد 

از دو سال اعام...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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خروج  بیش از ۱۰ میلیارد 
دالر  سرمایه از کشور

منع  بانک ها   از 
سرمایه گذاری  غیر مولد  

براساس آمار بانک مرکزی ساخت و ساز در پاییز 1400 روند نزولی داشته است

رشد   منفی   ساخت و ساز 
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هیجان  در  بازار   خودرو
واردات    خودرو     با     موانع     و     اما     اگرهای    زیادی    همراه    است

همزمانی بســیاری از عوامل داخلی و بین المللی 
موجب شده سرمایه گذاران به فکر خروج سرمایه 
های هنگفت خود از کشور باشند. این در حالی است 
که در دوره تحریم ها، وضعیت خروح ســرمایه به 
مراتب بدتر هم شده است. آمارهای بانک مرکزی 
نشــان می دهد که رقم خالص حساب سرمایه به 
منفی ۱۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دالر رســیده که 
از خروج این میزان ســرمایه از کشــور در ۹ ماهه 
سال گذشــته حکایت دارد.در همین رابطه یک 
نماینده مجلس گفت: آمار خروج سرمایه از کشور 
زیبنده نظام نیست و ما در شرایط فعلی نیاز به جذب 
سرمایه داریم. جعفر قادری درباره گزارش کمیسیون 
ویژه جهش و رونق تولید پیرامون تســهیل صدور 

مجوزهای کسب و کار...

وزارت اقتصاد دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی 
را با محوریت هایی از جمله رفع ناترازی موسســات 
اعتباری و هدایت اعتبار به ســمت شرکتهای دانش 
بنیان و اشــتغال آفرین تهیه کرده است.نظام بانکی 
در اقتصاد ایران با مشــکات متعددی مواجه است. 
نظام بانکی از ســوی صاحبنظران و کارشناسان یکی 
از علت های اصلی مشکاتی اقتصادی و حتی افزایش 
نرخ تورم عنوان می شود که نه تنها نتوانسته در راستای 
نیل به اهداف اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به عنوان 
عامل مخربی با خلق پول بی رویه، بی انضباطی مالی و 
اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ بهره باال و… اقدام 
کرده اســت.یکی از مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، 
اصاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و 

تورم و جلوگیری ...



اقتصاد2
ایران وجهان

 رشد  اقتصادی در پاییز ۱۴۰۰ 
به ۵.۸ درصد رسید 

بر اســاس اعالم بانک مرکزی رشد اقتصادی 
بدون نفت در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ حدود 

۵.۸درصد بوده است.
بانک مرکزی اخیــراً نماگرهــای اقتصادی 
سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است،  
شاخص های عمده اقتصادی در این  گزارش، 
در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک 
شده اســت؛ بخش واقعی شامل حساب های 
ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت 

و بازرگانی داخلی است. 
بر اســاس این گزارش در سه ماهه سوم سال 
۱۴۰۰ رشد اقتصادی بدون نفت ۵.۸ درصد 
بوده اســت، همچنین تولید ناخالص داخلی 
به قیمت پایه در این مقطع زمانی 3.7 درصد 

گزارش شده است. 
رشد بخش خدمات در ســه ماهه سوم سال 
قبل بیــش از ۸ درصــد بوده اســت، بر این 
اساس رشد منفی بخش ساختمان در فصل 
پاییز ادامه داشت و رشد منفی ۵.۸درصدی 
از ســوی بانک مرکزی برای ســه ماهه سوم 
سال قبل، اعالم شــد، همچنین رشد بخش 
 کشــاورزی نیــز منفــی 2.۵ درصــد بوده

است.

حامــی  ســامان،  بانــک 
صادرکنندگان فرآورده های 

نفت، گاز و پتروشیمی ایران
بانک ســامان در راســتای توجه همیشگی 
خود بــه صنایــع و صادرکننــدگان، حامی 
برگــزاری پانزدهمیــن همایــش ســاالنه 
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای 
نفــت، گاز و پتروشــیمی کشــور شــد.به 
گــزارش ســامان رســانه، پانزدهمیــن 
همایــش ســاالنه اتحادیــه صادرکنندگان 
 فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی ایران 
با حمایت ویژه بانک ســامان، بیمه سامان، 
کارگزاری ســامان و صرافی ســامان برگزار 

می شود.
گفتنی اســت، بانک سامان و ســایر اعضای 
گروه مالی پس از برگــزاری این همایش به 
عضویت این اتحادیــه درمی آیند و به عنوان 
یک عضو خدمات مالی و بیمــه ای خود را به 
صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشــیمی ارائه 

خواهند داد.
این همایش روز ۱9 اردیبهشــت ماه ســال 
۱۴۰۱ بــا موضوع »تعــارض منافــع، مانع 
 تنظیم گــری و شــفافیت« برگــزار خواهد

 شد.

نقش بانک مسکن در تحکیم 
بنیان خانواده زندانیان جرایم 

غیر عمد
مدیرعامل بانک مســکن گفت: این بانک در 
راستای انجام رســالت و مسوولیتهای خود، 
همچون گذشــته، بــا مشــارکت در پویش 
»دوباره زندگی« در آزادی زندانیان و حمایت 

از خانواده های آنان سهیم شده.
 گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، 
دکتر محمود شایان با اشاره به فضیلت های 
ماه مهمانی خدا اظهارداشت؛ پویش مسوولیت 
اجتماعی »دوباره زندگی« در راستای حمایت 
از تحکیم بنیان خانواده در ماه مبارک رمضان 
و با مشارکت ۱۵ بانک و شــرکت بیمه اجرا 

می شود.
مدیرعامل بانک مســکن تصریح کرد: در پی 
نشست وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی 
با مدیران عامل بانک ها و بیمه ها، مقرر شــد 
هر بانک و بیمه ســهم معینــی را در این امر 
خیرخواهانه پرداخت کنــد،وی افزود: بانک 
مسکن سهم خود را در این پویش به میزان ۱۰ 

میلیارد ریال اهدا کرده است.
دکتر شــایان گفــت: کارکنان ایــن بانک، 
پیش ازایــن نیــز بــا اهــدای کمک هــای 
خیرخواهانه، در آزادی ۱۴ زندانی جرایم غیر 

عمد سهیم بوده اند.
وی با اشــاره بــه دیگــر اقدامــات بانک در 
حــوزه مســوولیت  اجتماعــی گفــت: در 
ســال های گذشــته، ۱۸ مدرســه توسط 
بانک مســکن برای دانش آمــوزان مناطق 
محروم ســاخته شده اســت و 9 مدرسه در 
 حال احداث نیز به این تعــداد افزوده خواهد

 شد.

خبر

بانک ها

بر اساس اعالم بانک مرکزی، 
در 3 ماهه سوم سال گذشته 
۱3۰۰ پروانه ساختمانی در 
شــهر تهران صادر شده که 
نسبت به پاییز ۱399 کاهش 
23.۶ درصدی داشته است.به گزارش خبرنگار مهر، بر 
اساس نماگر اقتصادی کشور در 3 ماهه سوم ۱۴۰۰ که 
بانک مرکزی برای بخش های مختلف اقتصادی از جمله 
بخش ساختمان منتشر کرده، تنها ۱3۰۰ فقره پروانه 
ساختمانی در شهر تهران صادر شده بود که نسبت به 
دوره مشابه سال قبل از آن )پاییز ۱399( که این شاخص 
)تعداد پروانه های ساختمانی صادره( ۱7۰۰ فقره بوده 
است، کاهش 23.۶ درصدی را نشــان می دهد.تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شده در پاییز پارسال نسبت 
به تعداد پروانه های صادره در تابستان و بهار ۱۴۰۰ نیز 
کمتر بوده و ســاخت و ساز در کشــور در پاییز ۱۴۰۰ 
روند نزولی داشته است.برآورد می شود سطح زیربنای 
طبقات حاصل از این تعداد پروانه ساخت ۱ میلیون و 
9۰۰ هزار متر مربع باشد که 33.۸ درصد کمتر از 3 ماهه 
سوم ۱399 اســت.در پاییز ۱۴۰۰ در شهرهای بزرگ 
۶3۰۰ و سایر مناطق شهری ۱7 هزار و 3۰۰ فقره پروانه 
ساختمانی صادر شده که نسبت به پاییز ۱399 به ترتیب 

37.9 و 27.۱ درصد کاهش صدور پروانه ساختمانی رخ 
داده است.در کل مناطق شهری در 3 ماهه سوم سال 
گذشته 2۴ هزار و ۸۰۰ فقره پروانه ساخت صادر شده 
بود 3۰ درصد نسبت به پاییز ۱399 کاهش داشته است.
برآورد سطح زیربنای تعداد طبقاتی که قرار است از این 
2۴ هزار و ۸۰۰ پروانه ساختمانی که در پاییز گذشته 
صادر شده بود، ۱7 میلیون و ۸۰۰ هزار متر مربع است 
که رشد منفی 22.3 درصدی نســبت به پاییز ۱399 
داشته است.در 9 ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴ هزار و ۵۰۰ فقره 
پروانه ساختمانی در تهران و ۸7 هزار و 2۰۰ فقره در کل 
کشور صادر شده است.سطح زیربنای طبقات ساخته 

شده در پروانه های ساختمانی 9 ماهه ۱۴۰۰ در تهران 
7 میلیون متر مربع و در کل کشور ۵9 میلیون و ۸۰۰ 
هزار متر مربع برآورد می شود.گفتنی است بیشترین 
میزان رشد ساخت و ساز در ۵ سال اخیر به سال ۱397 
با صدور ۱۰ هزار و 9۰۰ فقره پروانه ساختمانی در تهران 
و ۱۴3 هزار و 3۰۰ فقره در کل مناطق شــهری کشور 
برمی گردد.همچنین در این سال )۱397( معادل ۱۴ 
میلیون و 3۰۰ هزار متر مربع ســطح زیربنای طبقات 
ساخته شــده در تهران و 79 میلیون و ۴۰۰ هزار متر 
مربع در همه مناطق شهری بوده که بیشترین میزان 
ساخت و ساز در ۵ سال اخیر است.با این حال بیشترین 

میزان رشد بهای خدمات ساختمانی به پاییز ۱۴۰۰ با 
رشد ۵9.۴ درصدی تعلق دارد؛ ولی میزان رشد شاخص 
تولید مصالح ساختمانی 3 ماهه سوم سال گذشته )پاییز 
۱۴۰۰( معادل ۴۰.7 درصد بوده است؛ بیشترین میزان 
افزایش مصالح ساختمانی به سه ماهه دوم سال گذشته 
)تابستان ۱۴۰۰( اختصاص دارد که 7۰.۱ درصد رشد 

داشته است.

افت شدید صدور تعداد پروانه ساخت علی رغم 
آغاز نهضت ملی مسکن

روند کاهش شــدید صــدور پروانه ســاختمانی در پاییز 
۱۴۰۰ در حالی اســت که دولت سیزدهم با شعار ساخت 
۴ میلیون مسکن در ۴ ســال کار خود را از تابستان سال 
گذشــته آغاز کرد.گفتنی اســت در روزهای اخیر محمد 
آئینی معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت 
بازآفرینی شهری نســبت به کندی صدور پروانه ساخت 
انتقاد کــرده و گفتــه بود برخی شــهرداری تــا ۱7 ماه 
دیرتر از زمان درخواســت، نســبت به صدور پروانه های 
ســاختمانی اقدام می کنند.علیرضا زاکانی شهردار تهران 
نیز در ۱۶ بهمن اســمال پس از گالیه رهبر معظم انقالب 
در ۱۴ بهمن در دیدار با فعاالن اقتصادی نسبت به وضعیت 
مسکن، دستور صدور قرارگاه مسکن در تهران با ۶ محور 
 را صادر کرد که یکــی از آنها کاهش زمان صــدور پروانه

 ساختمانی است.

براساس آمار بانک مرکزی ساخت و ساز در پاییز ۱۴۰۰ روند نزولی داشته است

رشد   منفی   ساخت و ساز

وزیر اقتصاد اعالم کرد
بدهی ۳۰۰ هــزار میلیاردی 

دولت به نظام بانکی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بدهی دولت به 
شبکه بانکی گفت: براساس آمار تایید نشده از سوی 
سازمان حسابرسی کشور، اصل و فرع رقم بدهی 

دولت نزدیک به 3۰۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایسنا، امروز )شنبه( مراسم رونمایی 
از سند راهبردها و سیاست های بخش بانکی 
با حضور وزیر امور اقتصــادی و دارایی در این 
وزارتخانه برگزار شد. احســان خاندوزی در 
این مراســم اظهار کرد: باتوجــه به تصویب 
نقشه راه غیرتورمی فقرزدا و نامگذاری امسال 
در جهت حمایت از تولیــد به خصوص تولید 
دانش بنیان و اشتغال آفرین، تحقق این اهداف 
نیازمند همکاری نظام بانکی اســت، بنابراین 
راهبردهای حمایت از تولیــد باید به عنوان 
راهبرد اصلی نظام بانکی در جهت تامین مالی 
درنظر گرفته شود. وی افزود: بدین منظور، در 
فروردین ماه با برگزاری جلسات متعدد به یک 
بسته راهبردی برای بانک های دولتی سازگار 
با تکالیــف قانونی و مصوبات شــورای پول و 
اعتبار رسیدیم. این بســته سیاستی امروز به 
مدیران عامل بانک های دولتی ابالغ می شود 
که پس از این، معیار بررسی عملکرد بانک ها 
مبتنی بر این ســند خواهد بــود و امیدواری 
که شــبکه بانکی با اهتمام جدی اجرای این 
مصوبات را پیگیری کند. وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه مراجعات ابربدهــکاران برای پرداخت 
بدهی شــان همچنــان ادامــه دارد و آمار و 
جزئیات آن منتشر خواهد شد، گفت: براساس 
آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کشور، 
3۰۰ هزار میلیارد تومان میــزان اصل و فرع 
بدهی دولت به شبکه بانکی است که باید این 
رقم در فرآیند حسابرســی قطعی شود.وی 
افزود: خروجی نقل و انتقاالت ارزی در نظام 
بانکی کشور در ماه های اخیر با وجود تحریم ها 
افزایش چشم گیری داشته اســت که باید با 
تالش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. 
در بحث راهبردهای فناورانــه باید داده های 
بانک های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت 
سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر 
فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک ها و 
ارتقای نظام درآمدی بانک ها از جمله مواردی 
است که باید در دستور کار باشد.وزیر اقتصاد 
ادامه داد: وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در 
مسیر سیاســت های دولت حرکت کند باید 
مراقب باشــیم که خود بانکها دچار کســری 
منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد 
کفایت ســرمایه بانک ها، افزایش درآمدهای 
پایدار  شــبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت 
به بانک ها شاهد افزایش توان تسهیالت دهی 

بانک ها باشیم.

دلیل حضور وزارت اقتصاد در فهرست 
ابربدهکاران

خاندوزی در پاســخ به ســوالی درباره انتشــار 
ابربدهــکاران بانکی گفت: همیــن جا به صورت 
رســمی اعالم می کنم هرگونه اطالعاتی از این 
که هیات مدیره بانکــی در اظهار اطالعات واقعی 
کوتاهی یا کتمان کرده اســت و بخش هایی را در 
اعالم ابربدهکاران بانکی حذف کرده را به وزارت 
اقتصاد اعــالم کنید تا موضــوع را مورد پیگیری 
قرار دهیم. بنده از همیــن امروز از همکاران خرد 
در معاونــت بانکی موضوع را مورد بررســی قرار 
می دهم اما تا به امروز گزارشی که مصداقی در این 
باره داشته باشد، نشــنیده ایم.وی تاکید کرد: در 
لیست بدهکاران واقعی بانکی به این گونه خیال 
شــما را راحت می کنم که یکی از بانک ها اظهار 
کرده به جهت اوراقی که در اختیار وزارت اقتصاد 
قرار گرفته، وزارت اقتصاد در لیست بدهکارانش 
است و ما وزارت اقتصاد را هم در لیست ابربدهکاران 
بانکی می بینیم، از این رو هیچ خط قرمزی در اعالم 
ابربدهکاران بانکی نداریم و به شفاف سازی بدون 

تبعیض و مالحظه اعتقاد داریم.

همچنان همه مردم مشمول پرداخت 
وام بدون ضامن نیستند

خاندوزی در پاسخ به ســوال ایسنا درباره آخرین 
تصمیمات برای امکان سایر گروه های مردمی از 
استفاده کردن وام های خرد بدون ضامن گفت: در 
مرحله اول وام های بدون ضامن شامل کارمندان 
بازنشستگان و مستمری بگیران هستند و  برای 
اضافه کرن ســایر گروه ها نیاز به مصوبه جدیدی 
داریم اما اصرار داریم قدم اول را محکم برداریم و 
مرحله اول به درستی به اجرا برسد، پس از آن تمام 

مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند.

اخبار
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وزارت اقتصاد دســتورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی 
را با محوریت هایــی از جمله رفع ناترازی موسســات 
اعتباری و هدایت اعتبار به سمت شرکتهای دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین تهیه کرده است.نظام بانکی در اقتصاد 
ایران با مشکالت متعددی مواجه اســت. نظام بانکی از 
سوی صاحبنظران و کارشناسان یکی از علت های اصلی 
مشــکالتی اقتصادی و حتی افزایش نــرخ تورم عنوان 
می شود که نه تنها نتوانسته در راســتای نیل به اهداف 
اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به عنوان عامل مخربی 
با خلق پول بی رویه، بی انضباطی مالی و اضافه برداشت از 
بانک مرکزی، نرخ بهره باال و… اقدام کرده است.یکی از 
مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، اصالح قوانین و مقررات 
در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش 
ارزش پول ملی است. برای این منظور، تمرکز بر کل های 
پولی از طریق اصالح نظام بانکی و بودجه ای کشــور از 
اولویت های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 
البته باید توجه داشت که اصالح نظام بانکی یک شبه انجام 
نمی شود، بلکه نیازمند توســعه زیرساخت های اساسی 
برای رفع معایب موجود است.در اقتصادی که نرخ سود 
حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیالت 
و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می کند. در چنین 
اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین 

اعتبارات بانکی، جیره بندی و همین جیره بندی نیز منجر 
به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیالت 
می شود. در این مکانیســم، افراد کم برخوردار جامعه، 
کمتر منتفع و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی 
استفاده می کنند که همین امر عدالت اجتماعی در توزیع 
عادالنه ثروت در جامعه را مختــل می کند و زمینه های 
ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورد. 
در چنین وضعیتی منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه 
توزیع نمی شود و نه تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی گردد 
بلکه بهره وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز 
محقق نمی شود.برای برون رفت از چنین وضعی، نیاز است 
تا در ابتدا ریل گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود 
که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط فعلی 
ریل گذاری را انجام داده و لذا در راستای تحقق بخشی به 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین و با هدف عملیاتی کردن سند تحول دولت 
سیزدهم و با چشــم انداز اصالح نظام بانکی به نفع آحاد 
مردم، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی با محوریت های رفع ناترازی مؤسسات 
اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکت های دانش بنیان 
و اشتغال آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و 
خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در 

اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.

جزئیات دســتورالعمل اجرایی راهبردهای 
بانکی

بر این اساس، اهداف دســتورالعمل اجرایی راهبردهای 
بانکی شامل هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانش بنیان 
مبتنی بر اشتغال آفرین، رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، 
کنترل تورم، تنوع بخشــی به شــیوه های تأمین مالی، 
اصالح رابطه مؤسســات اعتباری با مــردم و حاکمیت، 
تســهیل دسترســی برای تولیدکنندگان و خانوارها به 
 منابــع بانکــی و تقویت ســاختارهای نظــارت بانکی 
بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی می شــود.برای 
دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای 
بانکی در حوزه های رفع ناتــرازی صورت وضعیت مالی 

مؤسســه اعتباری، راهبردهای اعتبــاری، راهبردهای 
فن آورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.

مهمترین سیاست های حوزه رفع ناترازی بانک ها عبارت 
است از برنامه ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی های 
مازاد بانک ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به 
مانده تســهیالت اعطایی)NPL(، تمرکز بر رشد نقل و 
انتقاالت ارزی بانک ها در سطح بین المللی و اهداف برای 

سودآوری بانک ها در سطح عملیاتی.
مهمترین سیاست ها در بخش راهبردهای اعتباری نیز 
عبارت است از هدایت اعتبار به سمت شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان اشتغال آفرین، برنامه ریزی برای رشد تأمین 
مالی از طریق ابزارهای زیرخطر ترازنامه از جمله اعتبار 
اســنادی داخلی-ریالی و اوراق گام، توســعه شمولیت 
دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیالت خرد برای 
آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.در 
راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای 
تسهیالت خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات 
بانکی و پیاده سازی و اجرای برنامه های تحول بانکداری 
دیجیتال تمرکز شــده اســت.در نهایت در راهبردهای 
تنظیمی نیز شفافیت اطالعات از جمله ارائه صورت های 
مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشا فهرست 

تسهیالت و تعهدات کالن تاکید شده است.

با وجود گذشت حدود یک ماه از ابالغ قانون بودجه امسال 
و وعده تعیین تکلیف یک هفته ای از سوی گمرک، هنوز 
وضعیت تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی مشخص 
نشده و واردکنندگان بالتکلیف مانده اند، این در حالی 
است که گمرک بابت ترخیص تعهد دریافت می کند.به 
گزارش ایسنا، طبق تبصره 7 قانون بودجه سال  ۱۴۰۱، 
نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 
در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی از ۴2۰۰ 
حذف و به نرخ ســامانه مبادله الکترونیکی )ETS( در 
روز اظهار تغییر کرد. همچنین نرخ چهار درصد حقوق 
گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات 
مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی 

به یک درصد کاهش یافت.

قرار بود یک هفته ای تکلیف مشخص شود!
گمرک ایران که در نیمه فروردین ماه برای اعمال نرخ 
جدید در سامانه امورگمرکی اقدام کرده بود، اعالم کرد 
که اقداماتی جهت تعدیل حقوق گمرکی سایر کاالها)غیر 
اساسی( و همچنین ســود بازرگانی در دستور کار قرار 
دارد.در همان زمان،  رئیــس کل گمرک ایران از جمله 
اقدامات برای تعدیل جریــان تغییر نرخ ارز از ۴2۰۰ به 
نرخ حاشیه بازار را کاهش حقوق گمرکی سایر کاالها و 
همچنین تعدیل سود بازرگانی عنوان کرده و گفته بود 

که" وزارت صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه 
کاالهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز 
کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که 
در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید. "وی این را 
هم گفته بود که" از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر 
حقوق گمرکی سایر کاالها اســت که در هفته پیش رو 
با رویکردی کلی و از طریق ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش های نامتناسب 

در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم. "

وضعیت واردکنندگان و درآمد دولت معلوم نیست
اکنون بیش از سه هفته از وعده داده شده جهت تعیین 
تکلیف سود بازرگانی و تعرفه سایر کاالها گذشته ولی 
همچنان خبری از این موضوع نیســت، این تاخیر، در 
کنار عدم تحقق درآمد دولــت در بودجه از این محل، 
موجب بالتکلیفی واردکنندگان و عدم برآورد مشخصی 
از وضعیت  پیش روی آنها شــده است.پیگیری ایسنا، 
از گمرک ایران جهت دریافت اطالع از وضعیت اعمال 
حقوق ورودی بر مبنای جدید و همچنین اقداماتی که 
وعده آن داده شــده بود از جمله تغییر حقوق گمرکی 
کاالهای غیر اساسی، بدون پاسخ مانده است و اینکه چه 
برنامه ای در دستور کار است و  آیا بازنگری انجام خواهد 

شد یا نه، مشخص نیست.

در صبح اولین روز معامالتی هفته، نرخ دالر در بازار آزاد 
نســبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته اندکی 
کاهش را تجربه کرد، به طوریکه در این لحظه از معامالت 

معادل 2۸ هزار و ۱۱۰ تومان قیمت خورده است.
به گزارش اقتصاد آنالین قیمت دالر که هفته پرتالطمی 
را پشت سر گذاشت و با رفت و آمد قیمت میان دو کانال 
27 و 2۸ هزارتومان شناور بود، در نهایت معامالت را با 
قیمت 2۸ هزار و ۱2۰ تومان به پایان برد. این اسکناس 
صبح اولین روز معامالتی هفته را با اندکی کاهش با نرخ 
2۸ هزار و ۱۰۰ تومان آغار کرد اما در ادامه معامالت با 

اندکی افزایش به 2۸ هزار و ۱3۰ تومان رســید. کانون 
صرافان نیز دالر را 2۵هــزار و ۴۰۶ تومان برای خرید و 
2۵هزار و 733 تومان برای فروش قیمت گذاری کرده 
است. این کانون روز معامالتی گذشته، قیمت دالر را 2۵ 
هزار و 2۵7 تومان برای خرید و 2۵ هزار و ۵۵7 تومان 
برای فروش اعالم کرده بود که در معامالت روز گذشته 
افزایشی در حدود ۱۵۰ تومان را در قیمت خرید آن را 

نشان می دهد.یورو در صرافی ها 2۸ هزار و 393 تومان 
برای خرید و 2۸هزار و 73۶ تومان برای فروش قیمت 
خورده است. آخرین قیمت روز معامالتی گذشته یورو 
در صرافی ها 2۸ هزار و 299 تومان برای خرید و 2۸هزار 
و 7۱۴ تومان برای فروش قیمت خورده بود که افزایشی 
نزدیک به ۱۰۰ تومان را در قیمت خرید این اسکناس 
نشان می دهد. همچنین در صرافی ملی، دالر با قیمت 

2۵ هــزار و ۶9۱ تومان برای فــروش و 2۵هزار و ۴3۶ 
تومان برای خرید معامله می شود. روز معامالتی گذشته 
دالر در این صرافی 2۵ هزار و ۴3۱ تومان برای فروش و 
2۵ هزار و ۱7۸ تومان برای خرید قیمت خورده بود که 
اندکی افزایش قیمت را نشان می دهد. یورو نیز در این 
صرافی، 2۸هزار و ۶۴2 تومان برای فروش و 2۸ هزار و 
3۵7 تومان برای خرید قیمت خورده است که نسبت به 
قیمت آن در روز معامالتی گذشته معادل 2۸ هزار و ۶۵۱ 
برای فروش و 27 هزار و 3۶۶ برای خرید کاهش قیمت 

اندکی را نشان می دهد.

بــازار خودروهــای وارداتی بعــد از خبر مصوبه 
خودروی مجمع تشــخیص مصلحت نظام به چه 
سمت و سوی می رود.به گزارش اقتصادنیوز، بعد 
از انتشــار خبر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درباره آزادســازی واردات خودرو از مسیر 
صادرات خودرو، قطعات و خدمات به نظر می رسد 
در حالی که رفتار متقاضیان مشخص است و آنها 
از ورود به بازار امتنــاع می کنند و منتظر کاهش 
قیمت ها باقی می مانند اما  فروشندگان به عنوان 
طرف عرضه رفتارهای متفاوتی را در بازار در پیش 

بگیرند.

رفتار هیجانی فروشندگان بازار خودرو
برخی از فروشندگان رفتار هیجانی در پیش گرفته 
و تالش می کنند هر چه زودتر خودروی در اختیار 
خود را بفروش برسانند. آنها معتقدند حباب قیمت 
خودروهای وارداتی بیش از آنچه باید بزرگ شده 

و انتشار این اخبار سبب ریزش قیمت خودرو در 
بازار خواهد شــد بنابراین به دنبال این هستند تا 

برای خودروی خود را مشتری پیدا کنند.

پیام حباب قیمتی خودروهای وارداتی
دســته دیگر هم معتقدند حبــاب قیمتی محصوالت 
وارداتی بازار بزرگ شــده اما آنها مــی گوید این قبیل 
اخبار در حد خبر باقی خواهد ماند و هیچگاه عملیاتی 
نمی شود.آنها در تحلیل خود می گویند وضعیت کیفی 
محصوالت تولید شده توسط زنجیره خودروسازی کشور 
تعریفی ندارد و با این وضعیت کیفی امکان صادر کردن 
خودرو و قطعات وجود ندارد بنابراین ارزی از این محل 
حاصل نخواهد شد تا به وســیله آن خودرو وارد شود.

طرفداران این نظر تاکید می کنند چنانچه بحث های 
انجام شده در مجمع تشــخیص حتی اگر به قانون نیز 
تبدیل شــود باز هم تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و 

هیچگاه عملیاتی نمی شود.

بازار خودرو منتظر مذاکرات وین 
آنها بیش از آنکه اخبــاری از جنس اخبار مجمع 
تشــخیص در ارتباط با واردات مشروط خودرو را 
پیگیری کنند. به دنبال آگاه شدن وضعیت حاکم 
بر مذاکرات وین و روند نرخ ارز هستند.   زیرا این 
دسته از فروشندگان معتقدند اخبار مخابره شده 
از مذاکرات وین و احتمال امضای توافقنامه احیای 
برجام بیش از خبر منتشر شــده از تایید واردات 

خودرو در ازای صــادرات می تواند حباب قیمتی 
در بازار وارداتی هــا را تحت تاثیر خود قرار داده و 

نمودار قیمت خودرو را در بازار نزولی کند. 

نرخ ارز؛ قطب نمای حرکتی بازار خودرو
آنها  تاکید می کنند همچنان نرخ ارز قطب نمایی بازار 
خودرو )بخصوص خودروهای وارداتی( است.  اما دسته 
سومی هم هستند که نه همانند دســته اول معتقدند 
هر چه زودتر باید خــودروی در اختیار خود را فروخت 
و از بازار خارج شد، نه مانند دسته دوم این مسیر جدید 
برای واردات خودرو به کشور را غیر عملیاتی می دانند.
دسته سوم به نوعی دست از کار کشیده و به رصد بازار 
می پردازند. طرفداران این تفکر منتظر هستند تا گرد و 
غبار حاصل از شوک آزادسازی مشروط واردات خودرو 
توسط مجمع تشــخیص فروکش کند بعد با توجه به 
شرایط حاکم بر بازار نســبت به تعیین استراتژی خود 

برای حرکت در بازار خودرو اقدام می کنند.

جراحی بی سابقه بانک ها توسط دولت سیزدهم؛

منع  بانک ها   از سرمایه گذاری  غیر مولد  

با وجود گذشت حدود یک ماه از ابالغ قانون بودجه امسال

بالتکلیفی ارز ۴۲۰۰ در عوارض واردات

پیشروی دالر در کانال ۲٨ هزار تومان

نرخ ارز؛ قطب نمای حرکتی بازار خودرو

شرط نزولی شدن قیمت خودرو بعد از آزادسازی واردات

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت انواع سکه ثابت ماند  
قیمت سکه طرح جدید )شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱( بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته )۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱(  ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان شد.ارزش هر قطعه 

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته به ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین روز 
گذشته نیم سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال 

نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال پنج  میلیون و ۵۸۶ هزار تومان شد.
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نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه ها
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

آمار ارایه شــده در رابطه با خروج ســرمایه از کشــور جای ســوال دارد. وقتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آمار تولید ناخالص داخلی را بعد از دو ســال اعالم می کنند چطور برای خروج سرمایه به این اعداد رســیده اند. آمار فرار 
سرمایه از کشور چگونه و با چه فرمولی به دســت آمده اســت. وقتی آمار رشــد نقدینگی را می توان روزانه اعالم کرد اما آمار آن ماهانه و یا فصلی اعالم می شود چگونگی حصول این آمار ســوال برانگیز است. اگر منظور از خروج 
سرمایه، افزایش دارایی ایرانیان در خارج از کشــور اســت  چرا در همان ابتدای راه که این مبالغ کمتر بود و آمار آن وجود داشــت اقدام به کنترل این وضعیت نشــد. در آن زمان این دو نهاد کجای کار ایستاده بودند. چرا زمانی که 
دالر 30 هزار تومان اســت این آمار ارایه شده و هشدار داده می شــود. در صورتی که برای بهبود اوضاع و کنترل خروج سرمایه از کشــور می بایست بســیار زودتر از این اقدامات الزم انجام می گرفت.خروج سرمایه ممکن است به 
دلیل تبلیغات کشورهای همســایه مانند ترکیه، قبرس، امارات و... بوده باشد که هم مبلغ آن کمتر از خرید خانه در ایران می شــود و هم فاکتور اقامت آن را جذاب تر کرده اســت. چرا برای این اتفاق که سالهای سال در حال انجام 
 اســت و ایرانیان رتبه اول خرید ملک در کشورهای همســایه را به خود اختصاص داده اند،  بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هشــداری ندادند. حال که این اتفاق افتاده و پول حسابی از کشور خارج شــده این آمار ارایه و در رابطه با آن 

هشدار داده می شود.
خروج پول از کشور به دالیل بسیاری اتفاق می افتد. از یک طرف تورم موجب شده مردم در ایران توانایی خرید نداشته باشند. ناامنی اقتصادی دیگر عامل موثر بر خروج پول است. قیمت ریالی که داریم ارزش ندارد. بنابراین به دنبال افزایش 
ارزش آن با خرید ملک در دیگر کشورها و یا سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و ساز خارج از ایران هستیم. این در حالی است که شرایط سخت گیرانه کشورها برای خروج پول هم مانع ورود مجدد همان سرمایه های خارج شده به کشور 
خواهد شد. آسان گیری و سهولتی که در هنگام ورود سرمایه به کشورهای دیگر وجود دارد هنگام خروج آن دیده نمی شود. پول های رفته دیگر توانایی بازگشت به کشور را ندارند و بعید است صاحبان آنها نیز تمایلی برای بازگشت پول 

به کشور داشته باشند.
به هر حال به نظر می رسد وزارت اقتصاد هنگام خروج پول ها از کشور خواب بوده و هشداری که باید آن زمان داده می شد را نداده است. بانک مرکزی هم باید قبل از این اتفاق اطالع رسانی می کرد. االن این صحبت ها چه فایده ای دارد. 
آمار و اطالع رسانی نوش دارویی بعد از مرگ سهراب است. موضوع تحریم ها هم مطرح است. مهم ترین تاثیری که تحریم ها می تواند بر خروج سرمایه بگذارد ایجاد مساله ناامنی روانی است. سرمایه هم که به شدت وابسته به شاخص 

امنیت است. لذا تضمین های سیاسی و دیپلماتیک در کنار تضمین های اقتصادی سبب می شود حداقل سرمایه بیشتری از کشور خارج نشود.
پول هایی که از کشور خارج شده یا اموالی بوده که فروخته شده و تبدیل به دالر شده اند و یا سرمایه هایی بوده که می توانسته در رشد اقتصادی و رونق تولید تاثیرگذار باشد. این سرمایه ها می توانست به عنوان سپرده در بانکها بماند و با 
اعطای وام چرخ تولید را بچرخاند. اما به جای تقویت تولید بانکهای خارجی تقویت شده و پروژه های عمرانی دیگر کشورها با پول ایرانی تکمیل شدند. هر گونه خروج باعث کاهش ارزش خارجی و داخلی پول می شود، رکورد ایجاد کرده 

و بیکاری را تشدید می کند.

رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و فروشــندگان بلور، 
چیني و لوســتر تهران در خصوص فعالیت در راستاي 
نامگذاري سال از سوي مقام معظم رهبري به »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« بیان داشت: آنچه باعث 
مي شود در مسیر سخت و دشوار تولید و ایجاد اشتغال 
افراد را به سوي دانش بنیان سوق دهد تنها عرق و غیرت 
ملي آنهاست. تصمیم و اراده بر ایجاد مسیر تولید دانش 
بنیان اولویت اول در این حوزه است غالمرضا صفرنژاد، 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بلور، چیني 
و لوستر تهران با یادآوري تجربیات خود در مسیر تولید 
دانش بنیان بیان داشت: تصمیم و اراده بر ایجاد مسیر 
تولید دانش بنیان به عنوان اولین اولویت از جایي مسیر 

زندگیم را تغییر داد.
وي ادامه داد: مراودات پژوهشي که با دانشگاهیان و نخبه 
هاي کشور داشتم، همچنین فعالیت در حوزه چیني و 
بلور، شوق فعالیت در این راه را بیشتر کرد. لذا مشاهده 
طرح ها و تحقیقاني که دانشگاهیان انجام داده بودند و 
منتظر سرمایه گذار براي عرصه تولید و اجراي آن بودند، 
مهمترین عامل در عرصه اقدام در مســیر دانش بنیان 
شد. با تمام قوا و قدرت پیشقدم شدم و کارخانه تولید 
طلق هاي پي وي بي را احداث و شرکت رازین پلیمر راه 

ابریشم را از ۱۲ سال پیش تاسیس کردم.
صفرنژاد تصریح کرد: در این کارخانه بیش از ۷۵ فارغ 
التحصیل صنایع، مکانیک، پلیمر و ... مشــغول به کار 
هستند. این نوع طلق ها که با عنوان شیشه جلو بر روي 
خودروها نصب مي شود در نوع خود بي نظیر و حتي با 
کیفیت تر از انواع خارجي با قیمت هایي به مراتب ارزان تر 
تولید و به خودروسازان کشور تحویل مي شود. پیشترها 
این نوع طلق ها از کشورهاي آلمان و چین وارد مي شد؛ 

اما اکنون به خودکفایي رسیده ایم.
وي در خصوص گام دوم قرارگیري در مسیر دانش بنیان 
تاکید کرد: گام دوم در ورود به فراوري ســیلیس بود. 
کاربرد سیلیس در صنعت بلور و کریستال است. احداث 
کارخانه در سال ۹۶ در بویین زهراي قزوین و وارد شدن 
در این راه با ایجاد تحولي عظیم صورت گرفت؛ چرا که 
در کشور فراوري سیلیس نداشتیم. اکنون غریب به 3۵ 
متخصص در این کارخانه مشغول هستند و گامي دیگر 
در عرصه اتکا به خود و عدم وابستگي به خارجي ها انجام 

شده است.

صفرنژاد تاکید کرد: اشتغال آفریني در پي فعالیت هاي 
دانش بنیان از موارد غیر قابل منفک است که به شکر خدا 
موفق بوده ایم. در کشور منابع بسیار زیادي از سیلیس 
داریم و هنرهاي شیشــه گري در قزوین، همدان بوده، 
تولید شیشه گلس که در دماي بســیار باال و پایین مي 
تواند مقاومت کند در کشور مي تواند با حمایت از سرمایه 
گذاران و تشویق پژوهشگران انجام پذیرد و دور از دسترس 
نخواهد بود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
چیني، بلور و لوستر تهران بیان داشت: بي شمار کاالها 
هستند که در کشور پتانسیل تولید آن به لحاظ مواد اولیه، 
متخصص و سرمایه گذار وجود دارد که اگر حمایت شود 

در مدت زمان کمي به بار خواهد نشست.
صفرنژاد سومین تالش در جهت تولید دانش بنیان را 
فعالیت در تولید ســم هاي جوش هاي سخت پوشي 
عنوان کرد و گفت: همکاري با پژوهشگران سازمان هاي 
پژوهشي، علمي و صنعتي ایران از افتخاراتي است که در 
این مسیر حاصل مي شود. استارت تولید از سال ۱۴00 
در احمدآباد مستوفي با حضور شش متخصص کارآزموده 
صورت پذیرفت. وي ادامه داد: کاربرد سیم جوش هاي 
سخت پوش در صنایع سیمان، معدن، ذوب آهن و صنایع 
مادر است. این سیم جوش ها وارداتي بود. امید است با 
تولید روزافزون و کمک و مساعدت مسئوالن بتواینم از 
وجود و حضور متخصصان بهره مند و با سرمایه گذاري 
در این مسیر، مانع از واردات آن شویم. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان چیني، بلور و لوستر تهران 
اظهار داشت: در حال حاضر تولیدات این کارخانه بسیار 
باکیفیت و بارها و بارها تمامي مراحل استاندارد شدن 
و کیفیت برتر را کســب نموده است. تا کنون نیازهاي 
کارخانجات و شرکت هاي زیادي را مورد بررسي و ارزیابي 
قرار داده ایم و مطمئن هستیم که پتانسیل زیادي براي 
تولید در این عرصه داریم. امیدوارم با حمایت هاي الزم 
بتوانیم نه تنها در کشور تمامي نیازهاي داخلي را تامین 
کنیم بلکه صادرکننده در این حیطه باشیم. وي ادامه 
داد: در حال حاضر با تمام مشــکالتي که در خصوص 
تولید وجود دارد، توانسته ایم با کمتر از ۵0 درصد پایین 
تر از قیمت نوع خارجي وارداتي خودش تولید و به شرکت 
هاي مورد نظر تحویل دهیم؛ بنابراین قطعاً با استفاده 
کارخانجات و شرکت ها از تولیدات داخلي مي توانند 

مخارج خود را به مبالغ بسیار کمتري برسانند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت: کاهش 
۲.۴ درصدي قیمت مسکن در اولین ماه از سال جدید 
باعث خوش بیني به ثبات این بازار شد و خواسته ما این 
است که افراد غیرمسئول براي دیده شدن خودشان 

در بازار تنش ایجاد نکنند.
مصطفي قلي خســروي، رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک تهران اظهار کرد: از سال گذشته بارها اشاره 
کردیم که بازار مسکن ظرفیت رشد سنگین قیمت 
را ندارد و کارنامه این بازار در سال ۱۴00 این ادعا را 
ثابت کرد. آمار اولین ماه از سال جاري نشان داد امسال 
هم چشم انداز خوبي از ثبات بازار دیده مي شود و این 

آرامش در ماه هاي آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وي افزود: کاهش قیمت مسکن در اولین ماه از سال جاري 
که در واقع اولین ماه از قرن جدید است، ما را به وضعیت 
این بازار خوشبین کرد. تعداد معامالت نیز اگرچه نسبت 
به اسفندماه کاهش یافت اما در مقایسه با فروردین پارسال 
که با بیماري کرونا دست و پنجه نرم مي کردیم افزایش 
یافته و انتظار رونق تدریجي را داریم؛ مشروط به اینکه 
مالکان، نرخ هاي پیشنهادي را افزایش ندهند چون به 
ضرر خودشان اســت. رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران با بیان اینکه برخي افراد غیرمسئول مترصد ایجاد 
تنش در بازار مسکن هستند گفت: متاسفانه برخي افراد 
که مسئولیتي در اتحادیه امالک ندارند براي آنکه دیده 
شوند در تماس با رســانه ها اعالم مي کنند که قیمت 
مسکن افزایش مي یابد و به نوعي باعث ایجاد اضطراب در 
مردم مي شوند. سال گذشته تحلیل هاي تورمي داشتند 
که محقق نشد، امسال هم دست از سر بازار برنداشته اند. 
من نمي دانم چه اصراري دارند که تشنج در بازار مسکن 

ایجاد کنند.
خسروي همچنین نقش مراکز آماري را در ایجاد آرامش 
بازار مسکن موثر دانست و افزود: همین که بانک مرکزي 
از کاهش قیمت مسکن در فروردین ماه خبر داده به فال 
نیک مي گیریم. حاال که بازار ملک آرام شده همه باید 
در حفظ شرایط موجود بکوشیم. نقش کارشناسان و 

رسانه ها نیز در این بین مهم است و باید از ارایه گزارش، 
مصاحبه یا آماري که انتظارات تورمي ایجاد کند پرهیز 
کنند.  وي با اشاره به برنامه دولت رئیسي براي ساخت 
ساالنه یک میلیون واحد مسکوني گفت: اعالم شده که 
حدود ۹۶0 هزار واحد از پروژه نهضت ملي مسکن به 
مرحله اجرا رسیده است. این نشان مي دهد دولت عزم 

جدي براي تامین مسکن دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد: بعضا مي 
شنویم که فعاالن صنعت ساختمان مي گویند نهضت 
ملي مسکن قابلیت اجرا ندارد اما رسیدن این پروژه به 
حدود یک میلیون واحد در حال اجرا خالف این ادعا 
را ثابت مي کند. گذشته از آن همه باید به تقویت نقاط 
قوت و برطرف کردن نقاط ضعف دولت کمک کنیم تا 

کارها به خوبي پیش برود و مردم خانه دار شوند.
به گفته خسروي تولید مسکن اثرات مثبتي را در بازار 
ایجاد مي کند. مهمترین عامل براي ایجاد آرامش در 
بازار مسکن، عرضه متناسب با تقاضا است. حتي باید 
مقداري بیش از تقاضاي این بخش، خانه بسازیم تا از 
فشار به بازار کاسته شود. وي با بیان اینکه مشاوران 
امالک، نقش تعدیل کننده در بازار مسکن دارند گفت: 
نوسانات بازار مسکن از شرایط اقتصاد کالن نشأت مي 
گیرد. از طرف دیگر بجز صاحب ملک، کســي براي 
خانه نرخ تعیین نمي کند؛ زیرا مالکیت محترم است 
و در اسالم محترم تر اما مشاوران امالک براي کاهش 

قیمت با فروشنده چانه زني مي کنند.
خسروي اظهار کرد: وقتي قیمت مسکن کاهش مي 
یابد بازار رونق مي گیرد و این به نفع مشاوران امالک 
است. عجیب است که این امر بدیهي را برخي افراد نمي 
پذیرند. اگر یک خانه ۱00 میلیون تومان گران شود 
و مشتري نتواند آن را بخرد، تمام حق الزحمه مشاور 
از بین مي رود، در حالي که کمیسیون آن ۲۵0 هزار 
تومان مي شــود. آخر کدام عقل سلیمي تمام مبلغ 
کمیسیون را قرباني ۲۵0 هزار تومان مي کند؟ پس 

دائم نگوییم مشاوران عامل گراني مسکن هستند.

به گفته فعــاالن بازار خودرو 
اگرچه تقاضــا خرید خودرو 
در بازار زیاد نیست، اما تقاضا 
نسبت به عرضه بیشتر است 
و همین موضوع نیز منجر به 
افزایش قیمت ها و اختالف قیمت بازار و کارخانه می شود.
اما دبیــر انجمن قطعه ســازان اســتان مرکــزی با 
اشــاره به پا برجا بودن بدهی خودروســازان به قطعه 
ســازان، بیان کرد: در حال حاضر خودروســازان، ۴۵ 
هزار میلیارد تومان به قطعه ســازان بدهکار هســتند 
که این امر خود فشــار به این صنعت را باال برده است. 
احمدرضا رعنایــی افزود: ادامه دار بودن این شــرایط، 
باعث می شود تولید خودرو در ســال جاری به شدت 
 کاهش یابــد و خودروســازان از برنامــه زمانی عقب 
می مانند. همچنین بازار در تامین قطعات یدکی دچار 
وقفه می شود، بسیاری از مجموعه ها به دلیل عدم توانایی 

در تامین سرمایه و حقوق کارگران تعطیل می شوند و در 
کنار آن تولیدکنندگانی که قصد ورود به این صنعت را 
داشتند و یا در صدد طرح توسعه بودند با دیدن این شرایط 
قطعا در تصمیم خود تجدید نظر می کنند و روند توسعه 

تولید متوقف می شود.
عضو هیات مدیــره انجمن تخصصــی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: کوهی از مشکالت 
باعث به شماره افتادن نفس قطعه سازان در کشور شده 
است. با تاکید بر اینکه قطعه سازان در روزهای آغازین کار 
خود در سال ۱۴0۱، وضعیت بسیار بدی را می گذرانند، 
اظهار کرد: قطعه سازان در حال حاضر به لحاظ تامین 
نقدینگی و سرمایه در گردش و از نظر تامین مواد اولیه 
شرایط سختی را سپری می کنند. رعنایی با بیان اینکه 
خودروسازان باید به هر شــکلی بدهی خود را به قطعه 
ســازان پرداخت کنند، افزود: با تالش و تصمیم دولت، 
بانک ها باید از شــرایط انقباضی خارج شوند تا سرمایه 
در گردش با کاهش سود بانکی در اختیار تولیدکننده 
و قطعه ساز قرار گیرد. به هر ترتیب قیمت خودرو صفر 

داخلی با توجه به آمارها و قیمت روزانه ســایت دیوار 
با تغییراتی همراه اســت. خودروی پراید ۱۱۱ به ۲0۲ 
میلیون تومان رســید. پراید ۱3۱ نیــز به قیمت ۱۷۶ 
میلیون تومان رسید. خودروی دنا پالس اتوماتیک مدل 
۱۴0۱ هم اکنون در قیمت ۴۹۹ میلیون تومان در بازار 
خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی ۱۴0۱ به 
3۸۶ میلیون تومان رسید. نرخ خودرو تیبا هاچ بک پالس 
به ۲۱3 میلیون تومان رسید. پژو ۲0۶ تیپ دو به قیمت 
30۹ میلیون رسید. پژو ۲0۶ تیپ پنج به 3۴۷ میلیون 
تومان رســید. خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز به ۴۴۵ 
میلیون تومان رسید. اما خودروی تارا اتوماتیک به قیمت 

۵۸۷ میلیون تومان رسید.
فیروز نادری، کارشــناس صنعت خودرو گفت: قیمت 
خودرو نسبت به روزهای گذشته نوسان کمتری داشت. 
اما قیمت ها در یک ماه اخیر به اندازه شش ماه افزایش پیدا 
کرده است. اما بنظر می رسد در روزهای آینده نوسانات 
قیمتی کمتری در انتظار بازار خودروی کشور باشد. او 
در رابطه با تاثیر واردات بر بازار توضیح داد: اخباری که از 

واردات خودرو منتشر می شود دیگر تاثیری در بازار ندارد. 
بحث واردات همچنان در حد حرف است. به نظر نمی رسد 

واردات خودرو به کشور آزاد شود.
در همین زمینه رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودروبه "کسب و کار" گفت: می گوید 
تقاضا برای خودرو های مدل ۱۴0۱ بیشــتر است. این 
موضوع باعث افزایش بیــش از ۲0 میلیون تومانی این 

خودروها شده است.
ســعید موتمنی اضافه کرد: نوســان ارزی و همچنین 
مباحثی کــه بارها مطرح شــده در رابطه با ممنوعیت 
واردات خودرو نیز بر افزایش قیمت خودرو در روز های 
اخیر موثر بوده است. وی اظهار داشت: این روز ها خودرو 
یک کاالی مصرفی به شــمار می آید، اما در ایران یک 
کاالی سرمایه ای قلمداد می شود، بنابراین تغییرات نرخ 
ارز بر قیمت آن موثر است. اگرچه تقاضا خرید خودرو در 
بازار زیاد نیست، اما تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است و 
همین موضوع نیز منجر به افزایش قیمت ها و اختالف 

قیمت بازار و کارخانه می شود. 
موتمنی گفت: آشفتگی و نابســامانی در بازار خودرو 
از اواخر ســال ۹۷ یعنی از زمانی کــه عرضه خودرو به 
بازار کم شده، ایجاد شده اســت.  سال گذشته قرار بود 
یک میلیون دستگاه خودرو در کشــور تولید شود اما 
تولید آن حدود ۸00 هزار دســتگاه بود. نیاز کشور به 
خودرو ساالنه یک میلیون دستگاه است بنابراین وقتی 
 تقاضای مورد نیاز تامین نمی شــود واســطه گری هم 

افزایش می یابد.  

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

همزمانی بسیاری از عوامل 
داخلی و بین المللی موجب 
شده سرمایه گذاران به فکر 
خروج سرمایه های هنگفت 
خود از کشور باشند. این در 

حالی اســت که در دوره تحریم هــا، وضعیت خروح 
سرمایه به مراتب بدتر هم شــده است. آمارهای بانک 
مرکزی نشان می دهد که رقم خالص حساب سرمایه 
به منفی ۱0 میلیارد و ۱3۴ میلیون دالر رسیده که از 
خروج این میزان سرمایه از کشور در ۹ ماهه سال گذشته 

حکایت دارد.
در همین رابطه یک نماینده مجلس گفت: آمار خروج 

سرمایه از کشــور زیبنده نظام نیســت و ما در شرایط 
فعلی نیاز به جذب سرمایه داریم. جعفر قادری درباره 
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید پیرامون 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، گفت: تسهیل 
صدور برخی مجوزهای کسب و کار می تواند آثار زیادی 
برای کشور از جمله شفافیت، حذف امضاهای طالیی، 
کاهش زمان اخذ مجوز، کاهش ریسک سرمایه گذاری، 

تغییر نظارت ها از نظارت پسینی به نظارت پیشینی و 
جلوگیری و کاهش فساد در سیستم اداری را به همراه 

داشته باشد.
وی بیان کرد: رتبه ایران برای شــروع کسب و کار ها 
از میان ۱۹۵ کشــور، ۱۷۸ است. همچنین رتبه ایران 
از نظر سهولت کســب و کار از میان ۱۹۵ کشور رتبه 
۱۲۷ بوده که بسیار نامناسب اســت و پیامد این رتبه 
نامناسب این اســت که سرمایه در کشــور نمانده و از 
طرفی امکان جذب ســرمایه نیز وجود ندارد. نماینده 
مجلــس تصریح کرد: آمار خروج ســرمایه از کشــور 
زیبنده نظام نیست. ما در شــرایط فعلی نیاز به جذب 
 ســرمایه داریم و این امر نیــاز به همــکاری دولت و 

مجلس دارد.

بیش از ۱۰ میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شد

تشدید روند خروج سرمایه از کشور
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

واردات خودرو با موانع و اما اگرهای زیادی همراه است

رشد افسار گسیخته قیمت  خودرو
وقفه در تامین قطعات یدکی 

کاهش ۲.۴ درصدي قيمت مسکن در اولين ماه سال

اراده بر ایجاد تولید دانش بنیان اولویت است

اتحاديه خانه امن اعضاي صنف

آگهی مفقودی
 برگ سبز  

TONDAR90K4M :سیستم: رنو  تیپ
مدل: ۱3۹۲ به رنگ: سفید

100012866RD037633  :به شماره موتور
NAALSRBYWDA502284 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ۵۱ ص 3۵۹ ایران ۸۲
متعلق به فاطمه زهرا خلیلی مفقود گردید و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد./ بابل

آگهی مفقودی
 شناسنامه مالکیت

TONDAR90K4M :سیستم: رنو  تیپ
مدل: ۱3۹۲ به رنگ: سفید

100012866RD037633  :به شماره موتور

ALSRBYWDA502284 :شماره شاسی
به شماره پالک:  ۵۱ ص 3۵۹ ایران ۸۲

متعلق به فاطمه زهرا خلیلی مفقود گردید و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد./ بابل

آگهی مفقودی
 سند کمپانی 

TONDAR90K4M :سیستم: رنو  تیپ
مدل: ۱3۹۲ به رنگ: سفید

۱000۱۲۸۶۶RD03۷۶33  :به شماره موتور
NAALSRBYWDA502284 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ۵۱ ص 3۵۹ ایران ۸۲
متعلق به فاطمه زهرا خلیلی مفقود گردید و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد./ بابل
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رقابت بدافزارها و فيشينگ سايت های خارجی
گزارش خدمات ارائه شــده توســط مرکز ماهر در فروردین ماه نشان می دهد 
بیشترین فراوانی رخدادهای رایانه ای با نزدیک به ۱۲۰ مورد آلودگی، مربوط به 
بدافزار و بات بوده و به دنبال آن فیشینگ سایت های خارجی قرار دارد.گزارشی 
از ۳۰۴ مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر )مدیریت امداد و هماهنگی 
رخدادهای رایانه ای( در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در گراف های زیر قابل مشاهده 
است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط 
مرکز، بخش های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شــدن مرکز از این 
رخدادهاست.طبق این اطالعات، بیشــترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط 
به آلودگی به بدافزار و بات و فیشینگ ســایت های خارجی است. پس از آن، 
رخدادها شامل گزارش های خبری، فیشــینگ سایت های داخلی، شناسایی 
آسیب پذیری، درخواست مشــاوره،  درخواســت ارزیابی، افشای اطالعات،  
دیفیس سایت،  منع ســرویس داخلی و منع ســرویس خارجی بوده است. 
بیشــترین فراوانی رخدادهای رایانه ای در حالی با ۱۲۰ مورد فراوانی مربوط 
به آلودگی به بدافزار و بات است که فیشینگ سایت های خارجی هم با تفاوت 
اندکی به دنبال آلودگی به بدافزارها قرار گرفته است.معنای فیشینگ )معنی 
phishing( یک اصطالح برای تشــریح دزدی از فرد یا گروهی از کاربران، با 
استفاده از فرســتادن ایمیل یا ایجاد صفحات مسموم اســت.  این ایمیل ها و 
صفحات، برای جمع آوری طالعات شــخصی کاربران مانند اطالعات حساب 
بانکی، اطالعات اکانت های ایمیل و دیگر اطالعات کاربران ایجاد می شــوند.
نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان می دهد 
بیشترین آمار از طریق مراجع بین المللی به این مرکز رسیده است.بیشترین 
اطالع رسانی از طریق منابع داخلی به ترتیب از گزارش آپاها، سامانه هوشیار،  
میانگین روزانه پویش سرور ویرا، گزارش مردمی، گزارش نهادهای حاکمیت، 
سامانه بینا، کارشناســان مرکز ماهر و گزارش بخش خصوصی رسیده است.
همچنین بخش های دریافت کننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش 
خصوصی، دستگاه های حاکمیتی، بانک ها و موسسات مالی و مراجع بین المللی 

می شود که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده است.  
در نمودار بخش های حاکمیتی دریافت کننــده خدمات از مرکز ماهر هم 
در ابتدا وزارت عتف و با اختالف اندکی قوه قضائیه قرار دارد و به دنبال آن 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،  وزارت بهداشت، ریاست جمهوری، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی، وزارت دادگســتری،  وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت امور خارجــه، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نفت، وزارت 
کشــور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارد.بــا توجه به اهمیت 
پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطالعات و ایجاد مراکز پاسخگویی 
 CERT به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز
انجام شده اســت، مرکز ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال ۱۳٨٧ 
ایجاد و در ســطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشــگیری و مقابله با 
حوادث فضای تبادل اطالعات به عهده دارد.این مرکز در حوزه فعالیت های 
امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس 
درخواست سازمان ها است. همچنین در حوزه فعالیت های پیشگیرانه نیز 
این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعالنات، مخاطرات و ضعف های 
سامانه ها در سطح ملی و انتشار بسته های راهنما برای مقاوم سازی سامانه ها 

بپردازد.

ارائه پيشنهاد ايجاد "صندوق نظام ايده ها و نيازها" به 
صندوق نوآوری

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم از راه اندازی صندوق نظام ایده ها و نوآوری ها 
به منظور حمایت از ایده های ثبت شده در سامانه "نان" خبر داد و گفت: این 
پیشنهاد به صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال شده است. دکتر علی خیرالدین 
در نشست رونمایی از سامانه نظام ایده ها و نیازها )نان( در وزارت علوم، با اشاره 
به آغاز به کار سامانه "نظام ایده ها و نیازها" )نان( nan.ac، افزود: مقام معظم 
رهبری در چندین نوبت تاکید بر روی نیاز محور شدن پایان نامه ها و رساله های 
دکتری داشتند و در دیدار با وزیر علوم بر نیازمحور بودن پایان نامه ها و رساله ها 
تاکید و اعالم کردند تشکیل این سامانه مهم است و باید توسعه داده شود.وی 
با تاکید بر اینکه سامانه "نان" مبتنی بر اجرایی سازی شعار سال است، اظهار 
کرد: این شعار مبتنی بر این اســت که تولید باید نیازمحور و مبتنی بر دانش 
باشد. اما مشکل ما حلقه مفقوده بین ارتباط صنعت و دانشگاه و جامعه است؛ 
چرا که نهادهای واسط نقش خود را به خوبی ایفا نکرده اند و این سامانه ارتباط 
خوبی میان نهادهای دولتی و دولت و اقتصاد و جامعه ایجاد خواهد کرد.معاون 
فناوری و نوآوری وزیر علوم خاطر نشان کرد: بنابراین تصمیم گرفتیم نیازهای 
جامعه را احصاء و در ســامانه ای جامع ثبت کنیم؛ از این رو مطالعات تطبیقی 
را بین سامانه های مشابه ایرانی و خارجی انجام دادیم. وی اضافه کرد: پیشتر، 
سامانه هایی چون ایران تاپ )متعلق به وزارت صمت(، فن بازار )معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری(، سمات ملی، ســاجد مربوط به دفتر ارتباط با 
صنعت وزارت علوم و سامانه های دیگری داشتیم که به صورت جزیره ای عمل 
می کردند و  این سامانه ها اکنون در ســامانه "نان" یکپارچه شده اند که ذیل 
شورای عالی "عتف" است. خیرالدین با اشاره به پیوست قانونی سامانه "نان"، 
اظهار کرد: شورای عالی انقالب فرهنگی طبق مصوبه ای برای یکپارچه سازی 
کلیه ســامانه ها و احصای نیازها و ایده ها به وزارت عتف ماموریت داد که این 
سامانه را پیاده کند. پیوست دوم قانونی این است که بر اساس قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ بند ه تبصره ۹ شرط استفاده از یک درصد اهدایی دستگاه های اجرایی 
برای فعالیت های پژوهشی ثبت نیازها در سامانه "نان" است. وی سامانه "نان" 
را بخشی از نظام ملی نوآوری دانست و گفت: ایده ها بعد از این بر اساس نیازها 
شکل می گیرد. اساتید و رؤسای دانشــگاه ها می توانند پیشنهاددهنده نیازها 
در این سامانه باشند. بر همین اساس پایه تشویق و ترغیب و اختصاص گرنت 
فناوری و ارتقای رتبه و رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس پیشنهادات اساتید در 
این سامانه خواهد بود. به گفته وی تشکیل دبیرخانه و ساختار سامانه "نان" 
در پایگاه مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری )ISC( و ذیل شورای 
عالی عتف، تشکیل شورای سیاستگذاری و تدوین اساسنامه، تحلیل، طراحی 
و پیاده سازی سامانه از جمله اقدامات انجام شده برای رونمایی از سامانه "نان" 
بوده است.خیرالدین با تاکید بر حمایت از نیازهای ثبت  شده در "نان" گفت: به 
دنبال ایجاد "صندوق نظام ایده ها و نیازها" هستیم و در این راستا درخواست 
راه اندازی این صندوق را به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه داده ایم تا به این 
شکل از نیازهای ثبت شده در "نان" حمایت شود.وی ضمن اشاره به کاهش 
شمار شرکت کنندگان در رشته ریاضی در کنکور سراسری، گفت: ما هم باید 
نیازآفرینی کنیم و هم باید بدانیم مثال ۱۰ یا ۲۰ سال آینده کشور چه نیازی 
دارد. معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با اشاره به هوشمند بودن این سامانه، 
خاطرنشان کرد: این ســامانه می تواند نیازهای آینده کشور را برآورد کند.وی 
به راه اندازی دو سامانه "جان" )مخفف جریان اقتصاد نوین( و "جام" )سامانه 
جامع آزمایشگاهی( به زودی اشاره کرد.خیرالدین، ضمن درخواست از رؤسای 
دانشگاه ها برای حمایت از سامانه "نان" مزایای این سامانه را برشمرد و گفت: 
سامانه "نان" شعار ســال را اجرایی کرده، محصوالت و نیازهای شرکت ها را 
معرفی می کند، تولید بر اســاس نیاز جامعه و صنعت در آن شکل می گیرد و 

امکان دوره آموزشی مهارت محور در آن وجود دارد.

اخبار

کاربران روسی از اپل شکایت کردند
یک شرکت حقوقی در روسیه با شکایت از اپل خواستار ۹۰ میلیون روبل)۱.۲۸ میلیون دالر( خسارت به مشتریانی شده که تحت تاثیر مسدود شدن سرویس های پرداخت پلتفرم در 

این کشور قرار گرفته اند.شرکت حقوقی چرنیشوف، لوکیانوف و شرکا اعالم کرد اپل با محدود کردن سرویس اپل پی از یکم مارس ۲۰۲۲ )در واکنش به ارسال نیروهای نظامی روسیه 
به اوکراین( حقوق مصرف کنندگان روسی را نقض کرده است.این شکایت که در دادگاه مسکو ثبت شده، خواهان ۹۰ میلیون روبل غرامت از جمله مبلغی برای خسارت های معنوی به 

شهروندان است. همچنین طی این شکایت خواسته شده اپل فعالیت اپل پی برای کاربران روسی را از سر گیرد.

رییس کمیســیون کسب و 
کارهای دانش بنیــان اتاق 
بازرگانــی ایــران گفت: اگر 
انتظار توسعه داریم و اینکه 
پهنای باند بیشتر و کیفیت 
خدمات بهتر شود، باید تعرفه ها عوض شود، در حالیکه 
6 یا ٧ ســال بود که تعرفه ها تغییر نکرده بود. افشین 
کالهی درباره باالرفتن تعرفه اینترنت و تاثیر آن روی 
کسب و کارهای آنالین به ایلنا گفت: واقعیت این است 
که هر جا خدماتــی بخواهد ارایه شــود باید روی آن 
سرمایه گذاری کرد. کســانی که زیرساخت اینترنت و 
پهنای باند برای اینترنت ارایــه می کنند هم به نوعی 
کســب و کار برای آنها محسوب می شــود. اگر انتظار 
توســعه داریم و اینکه پهنای باند بیشــتر و کیفیت 
خدمات بهتر شود، باید تعرفه ها عوض شود. در حالیکه 

6 یا ٧ سال بود که تعرفه ها تغییر نکرده بود.
وی افزود: امسال دســتمزدها نیز حدود 6۰ درصد و 
هزینه های دالری هم اضافه شده اســت. درست است 
که هرچه قیمت اســتفاده از اینترنت پایین تر باشد، 
کسب و کارهای آنالین که وابسته به اینترنت هستند، 
رونق بیشتری می گیرند و آنها در پایین دست توسعه 
پیدا می کنند امــا در هر حال در باال دســت هم باید 
اتفاقی بیفتد. شــرکت های باالدســت هم به عنوان 
بنگاه اقتصادی نیاز به ســرمایه گذاری و توسعه دارند 
که بتوانند در شــرایط موجود خدمــات بهتری ارایه 
دهند. فکر می کنم با توجه به اینکه چند سال است که 
تعرفه ها ثابت مانده بود، االن درست نیست که در این 

مورد مثل بقیه موارد قیمت گذاری دستوری کنیم.
رییس کمیسیون کســب و کارهای دانش بنیان اتاق 
بازرگانی ایران با بیان اینکه کمی دور از واقعیت است 
که بگوییم تعرفه را پایین نگه داریم تا توسعه در کسب 

و کارهای آنالین بیشــتر شــود، تاکید کرد: شاید در 
کوتاه مدت این کار درست باشد ولی در بلندمدت این 
شرکت ها دچار چالش و ضرر و زیان می شوند. کسب 
و کارهای آنالین هم باید خودشان را با تغییر قیمت ها 
مثل صنایع دیگر وفق دهند. در صنایع دیگر هم همین 
اتفاق می افتد و صنعت باید خود را با آن وفق دهد. ما 
نمی توانیم قیمت ها را همیشه پایین نگه داریم و قطعا 
جایی افزایش قیمت خواهیم داشت مثل قیمت دالر 

و بقیه موارد.
وی افــزود: در اینجا هم به عنوان بنگاه کســب و کار 
اقتصادی باید بتواند توسعه بدهد و خدمات بهتری ارایه 
دهد. بنابراین نمی توانیم بگوییم چون در پایین دست 
شــرکت های کوچک و متوســط از اینترنت استفاده 
می کنند ما در باالدست تغییری ندهیم، در صنایع دیگر 

هم برای توسعه این اتفاق می افتد.
کالهی درباره اولویت دولت در تجــارت خارجی که 
به جای صادرات مواد خام یا نیمه خام باید به ســمت 
صادرات کاالی دانش بنیان رفت، اظهار کرد: اینکه این 
موضوع باید سیاست کشور باشد حرف کامال درستی 
است ولی اینکه چطور بتوان آن را عملی کرد، با چالش 
مواجه است. برای اینکه بتوان این حرف را عملی کرد، 
بیشتر از اینکه نیاز به طرح و برنامه هایی داشته باشد 
که قطعا هم دارد بیشتر در فضای عمومی جامعه نیاز 
به تصمیم گیری هایی دارد که شــاید در دست وزارت 

صمت است.
رییس کمیسیون کســب و کارهای دانش بنیان اتاق 
بازرگانی ایران  در ادامه تاکید کــرد: اولین قدم برای 
مشارکت و تجارت دانش بنیان این است که ما روابط 
خوبی با دنیا داشته باشــیم و به جای اینکه یک کاال و 
محصول خاصی را به کشورهای دیگر صادر کنیم، باید 
سعی کنیم با کشــورهای دیگر و با شرکت های دیگر 
مشارکت و داد و ستد فناوری داشته باشیم. باید برای 
سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور تولید کنیم که 
باعث می شــود دانش فناوری ما سطحش باالتر رود و 

به مزیت های رقابتی خودمان تکیه کنیم. باید بتوانیم 
در بازارهای خارج از کشور در یک فضای رقابتی  وارد 
شــویم تا در زنجیره های ارزش جهانی قراربگیریم که 

پیش نیاز آن ارتباط خوب با کشورهای دیگر است.
وی افزود: برای رســیدن به این هدف، قطعا طرح ها و 
برنامه هایی نیاز است که در قسمت دوم سازمان توسعه 
و تجارت روش درســتی را پیش گرفته و برنامه های 
خوبی در این زمینه ارایه داده اســت. این برنامه های 
ســازمان توســعه و تجارت به شــرکت ها ابالغ شده 
که تســهیالتی را نیز برای آن در نظــر گرفته اند. فکر 
می کنم هر چه در حوزه صــادرات کاالی دانش بنیان 
ســرمایه گذاری کنیم باز اندک بوده و این راه درستی 
است اما امیدوارم پیش نیازهای اولیه آن هم در داخل 
کشور تامین شود و ارتباط مناسبی بتوانیم با کشورهای 

دیگر داشته باشیم.
رییس کمیسیون کســب و کارهای دانش بنیان اتاق 
بازرگانی ایــران در پایان به پیگیــری کانون جهش و 
تولید دانش بنیان در این کمیســیون اشــاره کرد و 
گفت: این موضــوع را دنبال می کنیــم که از مجلس 

برگه آن به شــورای نگهبان ارسال شــده و امیدوارم 
شــورای نگهبان به زودی آن را تصویب کند تا برکات 
آن را در این حوزه ببینیم. چون اتفاق بســیار مهمی 
اســت که در کشــور روی می دهد. ۱۰ سال پیش ما 
قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان را داشتیم 
که قانون مترقــی و خوبی بود و در نتیجــه آن بعد از 
ده سال اکوسیســتم نوآوری ایجاد شد و محصوالت 
 دانش بنیان بلوغی پیــدا کرده اند که می توان روی آن 

حساب کرد.
وی افزود: گام دوم این طرح جشــنواره دانش بنیان 
اســت. این موضوع در تاریخ ما ســابقه ندارد و هنوز 
قوانینی داریم که دهه ها از آن گذشته است و کسی آن 
را تایید یا قانون و طرح جدیدی درباره آن نداده است. 
اما در اینجا ما طرحی داریم که بعد از ده سال دوباره به 
قانون قبلی کمک می کند و دوباره جنبه های دیگری 
را می بیند و هدف گذاری اصلی این طرح هم این است 
که بحث اقتصاد دانش بنیان بتواند بخشــی از فضای 
کلی اقتصاد ما شود و بتواند سهم بزرگتری را از کیفیت 

اقتصاد ما بدست بیاورد.

آيا كسب و كارها آسيب می بينند؟

اما و اگرهای افزایش تعرفه اینترنت
News kasbokar@gmail.com

آمازون، زیان خالــص ۳.٨ میلیارد دالری را برای 
ســه ماهه منتهی به ۳۱ مارس گزارش کرد. غول 
فناوری اعالم کرد که درآمد ٧ درصدی آن نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به ۱۱6.۴ میلیارد دالر 
افزایش یافته است. این شرکت پیش بینی کرد که 
رشد درآمد در ســه ماهه آینده کاهش بیشتری 
خواهد داشــت و نرخ رشــد بین ۳ تا ٧ درصد را 

پیش بینی می کند.
آمازون زیان خالص ۳.٨ میلیارد دالری در ســه 
ماهه منتهی به ۳۱ مارس ثبت کــرد و این ضرر 
را تا حد زیادی به ضــرر ٧.6 میلیــارد دالری از 
سرمایه گذاری خود در خودروســاز برقی ریوین 
)Rivian( نسبت داد. همچنین سود ۴.۴ میلیارد 
دالری که تحلیلگــران رفینیتیو پیش بینی کرده 

بودند، از دست رفته بود. ریوین که آمازون در سال 
۲۰۱۹ سرمایه گذاری ٧۰۰ میلیون دالری آن را 
رهبری کرد، از زمان عرضه اولیه سهام خود بیش 

از ٧۵ درصد سقوط کرده است.
فورد )یکی دیگر از سرمایه گذاران اولیه در ریوین(، 
۵.۴ میلیارد دالر هزینه پیش از مالیات مربوط به 
این ســرمایه گذاری را دریافت کرد که در نتیجه 
فورد ۳.۱ میلیارد دالر ضرر خالص برای سه ماهه 
اول گزارش کرد. اندی جاسی، مدیرعامل آمازون: 
»همه گیری و جنگ متعاقب آن در اوکراین رشد 

و چالش های غیرعادی به همراه داشته است«.

وی به رشــد سرســام آور آمازون در کسب وکار 
مصرف کننده اش در طول همه گیــری و دوبرابر 
شدن شبکه تحقق این شرکت در دو سال گذشته 
اشاره کرد.سهام آمازون طی معامالت بازار سهام 
با ۱۰.۵ درصد ســقوط به ۲۵٨6.۵۰ واحد رسید. 
آمازون اکنون انتظار زیان عملیاتی بین یک تا سه 
میلیارد دالر را دارد، در حالی که در سه ماهه سال 

گذشته زیان ٧.٧ میلیارد دالری داشت.
غول تجارت الکترونیک همچنین گفت که زیان 
خالص سه ماهه اول آن شامل کسری ارزش گذاری 
قبل از مالیات ٧.6 میلیارد دالری اســت.خدمات 

وب آمازون، درآمــد ۱٨.۴۴ میلیــارد دالری را 
گزارش کرده است. درآمد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ٧ درصد رشــد داشته است.تحلیلگران 
انتظار داشتند که آمازون درآمد ٨.۳۵ دالری هر 
سهم را گزارش کند. اگر زیان ٧.6 میلیارد دالری 
ناشی از ســرمایه گذاری آمازون در ریوین لحاظ 
نمی شــد، درآمد خالص آمازون چهــار میلیارد 

دالر بود.
در اواسط آوریل، آمازون تقسیم سهام ۲۰ به یک 
را اعالم کرد که قرار است در اوایل ژوئن اجرا شود. 
درآمد تبلیغاتی ٧.٨٨ میلیارد دالری نیز کمتر از 
برآوردهای ٨.۱٧ میلیارد دالری بود. این شرکت 
همچنین طرح خرید ۱۰ میلیارد دالری ســهام 

آمازون را اجرا کرده است.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، هشت 
درصد ســهم دولت از درآمد اپراتورها در توسعه 
فیبرنوری هزینه می شــود تا ســرعت و کیفیت 
ارتباطات ثابــت افزایش یابد. بر اســاس مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی تا ســال ۱۴۰۴ باید 
٨۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کســب وکارها 
با متوسط ســرعت ۲۵ مگابیت برثانیه به پهن باند 
ثابت دسترســی داشته باشــند و دسترسی ۲۰ 
میلیون خانوار و ۵ میلیون کســب وکار تا ســال 
۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر 
نوری شکل بگیرد. همچنین از زمان شروع دولت 
سیزدهم هم عیســی زارع پور - وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات - به موضوع توسعه اینترنت ثابت 
تاکید کرده و گفته بود که برای توسعه ارتباطات 
ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به 
شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و 
اراده ملی شکل بگیرد و نهضت فیبرکشی در کشور 

راه بیفتد.
همچنین چهارشنبه هفته گذشته عیسی زارع پور 
-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- درباره وضعیت 
توسعه فیبر نوری در کشور گفت: ما یک طرح ملی 
را در راستای ایجاد یک شبکه با سرعت و با کیفیت 
در کشور دنبال می کنیم که طرح فیبر نوری منازل 
و کسب وکارهاســت. دولت امروز تصویب کرد که 
هشت درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورها که 
تقریباً یک سوم تا یک چهارم سهم دولت است را 
در توسعه فیبرنوری هزینه کنیم. این مصوبه که در 
هفته های آینده ابالغ شود ما فراخوانی به اپراتورها 

خواهیم داد و پروژه فیبرنوری را با سرعت بیشتری 
دنبال می کنیم.

در این راستا زارع پور در اینستاگرام خود نوشت: در 
هیات  دولت مصوبه ای راهگشا برای پیشبرد یکی از 
بزرگترین پروژه های ارتباطی کشور تصویب شد. بر 
اساس این مصوبه، هشت واحد درصد از حق السهم 
دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه در اختیار 
این اپراتورها قرار می گیرد تا صرف توسعه شبکه 
ثابت مبتنی بر فیبرنوری شود و سرعت و کیفیت 
ارتباطــات ثابت را افزایش دهند. بــا این مصوبه، 
اپراتورهای همراه پس از اخــذ »پروانه همگرای 
خدمات ارتباطی« می تواننــد با بهره گیری از این 
تسهیالت، عمال در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود 
پیدا کرده و نسبت به راه اندازی پورت های پرسرعت 

فیبرنوری برای منازل و کسب وکارها اقدام کنند.
وی ادامه داد: بی تردید اختصاص ساالنه این رقم 
قابل توجه از سوی دولت ســیزدهم نشان دهنده 
عزم جدی آن به منظور توســعه زیرساخت های 
شــبکه کشــور و دسترسی به شــبکه پرسرعت 
جهت رفع نیازهای کاربران و صاحبان مشــاغل 
است و این حســن نیت دولت مردمی نیز موجب 
ترغیب بخــش خصوصی برای مشــارکت هرچه 
فعال تر در این پروژه و مســیر اجرای آن هموارتر 
خواهد شد. البته دولت و مجلس شورای اسالمی 
برای رفع محدودیت های پیــش روی اپراتورها و 

سرعت بخشی به اجرای این پروژه ملّی، تکالیفی 
را نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای ســایر نهادها 
و دســتگاه های مرتبط از جمله شــهرداری ها و 
وزارت نیرو پیش بینی کرده است تا با بهره گیری از 
ظرفیت های آنها، اجرای این طرح ملّی با سرعت 

بیشتری تحقق یابد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: 
 )FTTx( توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری
یکی از پروژه های مهم دولت سیزدهم است که با 
همکاری همه ذی نفعان تا پایان دولت اجرا خواهد 
شد تا پوشــش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق 
شبکه فیبرنوری تحقق یابد. برخورداری از شبکه 
با کیفیت و پرسرعت حق همه مردم است و ما در 
وزارت ارتباطات برای اجرای ایــن پروژه مصمم 

هستیم.
پیش از این نیز، صادق عباســی شاهکوه، رئیس 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی با 
بیان اینکه اجرای پروژه توسعه شبکه ثابت مبتنی 
بر فیبر نوری )FTTx( نیازمند حمایت دولت از 
فعاالن بخش خصوصی است، گفت که این حمایت 
در دو بخش حمایت هــای مالی و رفــع موانع و 
محدودیت های پیش روی اپراتورها انجام می شود. 
همچنین دولت به منظور رفــع محدودیت های 
پیش روی اپراتورها، برنامه هایی را در قانون بودجه 
۱۴۰۱ پیش بینی کرده اســت که به تعامل بهتر 

با شهرداری ها، وزارت نیرو و ســایر سازمان های 
ذی نفع کمک می کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به 
حمایت های مالی دولت از اپراتورها برای پیشبرد 
پروژه FTTx افزود: در این زمینه دولت چند اقدام 
مهم انجام داده که نشان دهنده عزم جدی دولت در 

پیشبرد این پروژه است.
وی مصوبه روز چهارشــنبه هیات دولت را یکی از 
اقدامات مهم در راستای حمایت از بخش خصوصی 
و ترغیب آنان به مشــارکت فعــال در این پروژه 
دانست و افزود: براساس مصوبه هیات دولت، هشت 
درصد حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه 
در اختیار این اپراتورها قرار می گیرد تا صرف توسعه 
شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری شود. این 
رقم قبال سه درصد و در مصوبه کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، پنج درصد پیش بینی شده بود 
که هیات دولت آن را به هشت درصد افزایش و با 
این اقدام حمایت خود از پیشــبرد این پروژه ملی 

را نشان داد.
عباسی شــاهکوه با اشــاره به اینکه پروژه توسعه 
شــبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری )FTTx( یکی 
از پروژه های مهم دولت ســیزدهم اســت، گفت: 
امیدواریم با همکاری همــه ذی نفعان بتوانیم به 
اهداف تعیین شــده در پروژه توســعه فیبر نوری 
دســت یابیم. بر اساس گزارش ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، پوشش ۲۰ میلیون 
خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبر نوری از اهداف 

پیش بینی شده در این پروژه است.

گوگل بی سر و صدا بخش تبلیغات حساس را به روز 
کرده و اکنون عالوه بر الکل و شرط بندی، شامل 
چهار موضوع دیگر شده اســت.این به معنای آن 
است که کاربران می توانند قرار گرفتن در معرض 
مشــاهده تبلیغات مربوط به موضوعاتی شــامل 
دوست یابی، نگهداری از کودک، بارداری و کاهش 
وزن را در یوتیوب محدود کنند. هدف از دادن این 
کنترلها به افراد، توانایی حمایت از خودشان درباره 

موضوعات آزاردهنده است.
اگر کاربری بخواهد این کنترلها را فعال کند، باید 
به انتهای بخش تنظیمات تبلیغات در حســاب 

گوگل خود مراجعه کند. بعد از "تاپیک"، دکمه 
"مشاهده کمتر" )See fewer( دیده می شود. 
فعال کردن این گزینه، قابلیت فیلتر تبلیغات در 

این موضوعات را امکان پذیر می کند.
البته این فیلترها در مرحله آزمایشی بتا و منحصر 
به ویدیوهای یوتیــوب و تبلیغات هدفمند برنامه 
گوگل ادز هســتند و نتایج جست و جوی گوگل 
را فیلتر نمــی کنند. صفحه پشــتیبانی تبلیغات 
گوگل، درباره نحوه عملکرد این فیلتر شفاف سازی 

بیشــتری می کند. این فیلتر مانع از آن می شوند 
که تبلیغات کنندگان، تبلیغات شــخصی سازی 
شــده را نمایش دهند. کارین هانسی، مدیر امور 
حریم خصوصی و اعتماد گــروه محصول گوگل 
به واشنگتن پست گفت: این پنج موضوع به دلیل 
نتایج نظرسنجی که گوگل از کاربران انجام داده 

بود، انتخاب شدند.
فیلترهــای الــکل و شــرط بندی، اواخر ســال 
۲۰۲۰ معرفــی شــدند و از آن زمــان در مرحله 

بتا بوده اند. گــوگل به ادامه بهبــود این فیلترها 
عالقــه نشــان داده اســت امــا معلوم نیســت 
 آیا فیلترهای مذکــور باالخره به نتایج جســت

 و جو راه پیدا می کنند یا خیر.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، دموکرات ها در 
مجلس و ســنای آمریــکا الیحــه ای را تدوین 
کرده اند کــه تبلیغات هدفمند را برای همیشــه 
ممنوع مــی کند. گــوگل از ایــن انتقــاد آگاه 
بــوده و حتــی پســت تنظیمــات تبلیغــات 
 ۲۰۲۰ خــود را بــا صحبــت درباره شــفافیت 

و کنترل کاربر آغاز کرد.

سقوط سهام غول فناوری

بخشی از درآمد اپراتورها صرف توسعه فیبر نوری می شود

گوگل به محدود کردن تبلیغات در یوتیوب رضایت داد


