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سرمقاله

شرایط رونق 
بازار مسکن

هر میزان و بــه هر مبلغی 
که به ساخت و ساز توجه و 
کمک شود انبوه سازان از آن 
استقبال می کنند و باید آنرا 
به فال نیک گرفت. ساخت مسکن نیاز به حمایت 
دارد. بخش خصوصی توان خوبی برای تولید مسکن 
دارد اما باید به نیازهای این بخش پاسخ داده شود. 
راهکارهایی که می تواند تولید را افزایش دهد باید 
اتخاذ شود. در شرایط فعلی عرضه با تقاضا متناسب 
نیست و تولید واحدهای مســکونی باید سرعت 
بگیرد. هر اندازه به انباشت تقاضا اضافه شود شرایط 
بازار ســخت تر خواهد شــد. افزایش وام ساخت 

مسکن هم مورد...

  حسن محتشم، کارشناس 
مسکن
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وزیر ارتباطات:

رصد  ارائه کنندگان 
فیلترشکن با دستگاه های 

قضایی است

49 هزار میلیارد تومان برای نهضت ملی مسکن پرداخت شد

تسهیل  فرآیند  تولید  مسکن
صفحه2

صفحه4

پرداخت ۴۰هزار میلیارد تومان به دانش بنیان ها 
 ۷۰۰ میلیارد   تومان  به      2۸   صندوق   فناوری  اختصاص  یافت

وزیر ارتباطات در حاشــیه نشست هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: همانطور که وعده داده بودیم، 
امکان دسترسی به سایت هایی که ما را تحریم کرده 
اند، فراهم کردیم. وی ادامه داد: چند ده هزار سایت 
و سرویس مردم ما را از ارایه خدمات به مردم ایران 
محروم و تحریم کرده اند که این سایت ها مورد نیاز 
برنامه نویسان، محققان و کاربران حرفه ای اینترنت 
است. وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه نویسان 
برای دور زدن تحریم ها از فیلتر شکن استفاده می 
کنند، اظهار داشت: این کار هم امنیت آنها را به خطر 
می اندازد و هم ســرعت را کند می کند و به همین 
دلیل سرویسی به آدرس »۴۰۳ .آنالین« راه اندازی 
شده است تا تمام ســایت های تحریمی با حداکثر 
ســرعت در دسترس باشــد.  وزیر ارتباطات اظهار 
داشت: اکنون در این سامانه ۲۰۰ سرویس پرکاربرد 
در دسترس قرار دارد و هر سرویسی که تحریمی بوده 
و نیاز باشد، کافی اســت که کاربران در سایت ثبت 
کنند تا دسترسی آنها فراهم شــود. زارع پور درباره 
گردش باالی مالی فیلترشکن ها نیز گفت: رصد و 
پایش ارائه کنندگان فیلترشکن با ما نیست. وظیفه 
دستگاه های قضایی و امنیتی است. برآوردی هم از 
گردش مالی آنها نداریم.  وزیر ارتباطات از دســتور 
رییس جمهوری همچنین برای استفاده از سرریز 
فناوری پیشــرفته فضایی در دیگر صنایع خبر داد 
و گفت: بــا راه اندازی پنجره ملــی خدمات دولت 
هوشمند، دولت به یک اتاق شیشه ای تبدیل شده 
است و این می تواند زمینه های فساد را از میان بردارد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، عیسی زارع پور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور در برنامه صف 

اول شبکه خبر با اشاره به...

اجتماعی

معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش در 
مقایسه کالس های درس قبل و بعد از انقالب گفت: 
افزایش ۱۱۳ درصدی مدارس و افزایش ۱۰۵ درصدی 
کالس های درس در روســتاها را نســبت به قبل از 
انقالب شاهد هســتیم. ضمن اینکه در شروع سال 
تحصیلی جاری و علی رغم مشکالت تامین نیروی 
انسانی، ۳۰۳ مدرسه تک دانش آموزه و ۴۷۷۲ مدرسه 

زیر پنج دانش آموز داریم.
معصومه نجفی پازوکی گفت: روح فرمایشات حضرت 
امام، واژه عدالت بود. نرخ پوشش دوره ابتدایی در سال 
۵۷، ۵۷.۵۰ بوده که در ســال تحصیلی گذشته به 
۹۷.۷۵ رسیده و باتوجه به ثبت نام و جذب بازماندگان 
می توانیم بگوییم به ۹۸ درصد رسیده و شاهد رشد 
۴۰ درصدی هســتیم. وی افزود: نسبت دختران به 
کل دانش آموزان دوره ابتدایی ۴۰.۱۵ بوده که اکنون 
به ۴۸.۳۱ رسیده اســت. همچنین نسبت دختران 
روســتایی به کل ۳۳.۳۰ بوده که اکنون به ۴۸.۳۱ 

درصد رسیده است و ۱۵ درصد افزایش داشته ایم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره 
میزان کالس های درس گفت: افزایش ۱۱۳ درصدی 
مدارس و افزایــش ۱۰۵ درصدی کالس های درس 

در روستاها را نسبت به قبل از انقالب شاهد هستیم. 
ضمن اینکه در شروع سال تحصیلی جاری علی رغم 
مشکالت تامین نیروی انســانی، ۳۰۳ مدرسه تک 
دانش آموزه داریم؛ ســال قبل ۲۳۵ مدرسه اینگونه 
بوده است. ۴۷۷۲ مدرسه زیر پنج دانش آموز داریم. 
۱۰۳۵۷ مدرسه نیز جمعیت زیر ۱۰ دانش آموز دارند.
نجفی ادامه داد: ســال ۵۷ یک مدرسه شبانه روزی 
عشایری داشتیم که اکنون به ۲۴۵ مدرسه رسیده 
است. سرانه دانش آموز عشایری باید نسبت به دانش 
آموزان عادی ســه برابر باشد که در ماه گذشته برای 
نخستین بار محقق شد و امیدواریم تداوم داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت تربیت 
در دوره ابتدایی تاکید و عنوان کرد: رویکرد تربیتی را 
به طور جدی مدنظر داریم. یکی از اقدامات ما معرفی 
مشاهیر و اسطوره هاست. به عنوان مثال در همین 
راستا و به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی 
برنامه ویژه ای داشتیم و در آذرماه، دهه ای را مشخص 
و جشنواره ای با عنوان عهد کودکان دبستانی با حاج 
قاســم برگزار کردیم. در آن زمــان فراخوانی اعالم 
 و دانش آموزان آثارشــان را ارائــه و پیرامون آن به 

گفت وگو می نشستند.

محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی ضمن اشاره 
به یادداشت اخیر روح اهلل سهرابی تأکید کرد مسیر 
فعالیت در سینمای ایران برای همه آن ها که قواعد 

جمهوری اسالمی ایران را بپذیرند، باز است.
محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی در گفتگو 
با خبرنگار مهر درباره بازتاب های متن منتشرشده 
از روح اهلل ســهرابی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه 
و نمایش ســازمان ســینمایی درباره سینماگران 
تحریم کننده جشنواره فجر توضیح داد: آنچه از این 
یادداشت برداشت شــد، با آنچه در آن نوشته شده 
بود، دو چیز متفاوت بود. آقای سهرابی در یادداشت 
خود نوشته بود هر کسی تصمیم گرفته است دیگر در 
سینمای ایران فعالیت نداشته باشد، این به معنای 
ترک این سینماست و این یک تصمیم شخصی است. 
اینگونه نیست که ما کسی را مجبور کنیم و بگوییم 
شما حق ندارید کار کنید. فضای سینمای ایران به 
گونه ای است که به عقیده من هر کسی که در لوای 
پرچم ایران و در چارچوب نظام جمهوری اســالمی 
ایران بخواهد در آن فعالیت کنــد، از نظر من هیچ 

اشکالی ندارد.
وی افزود: قواعد نظام جمهوری اســالمی ایران هم 

مشخص و معلوم است. ما که نمی توانیم قانون گذاری 
جدیدی انجام دهیم. ما هم داریم براســاس قوانین 
موجود وظایف خود را انجام می دهیم. شــاید کسی 
بگوید من دیگر اصالً نمی خواهم در این سینما فعالیت 
داشته باشم، این یک تصمیم شخصی است. کسی 
اما می گوید من امســال در شرایطی نبودم کار کنم 
و از تروریســم رســانه ای موجود می ترسیدم. اکثر 
بازیگران ما در حال حاضر همین شرایط را دارند و من 
با آن ها صحبت که می کنم می گویند در این شرایط 
می ترسیم و من به آن ها حق می دهم. قطعاً این فضا 
یک فضای پوشالی است و قطعاً باید شکسته شود. 
ما نباید نقش ربات های فضای مجازی و لشگرهای 

سایبری منافقین را در این جریانات نادیده بگیرم.
خزاعی تأکید کرد: در همین شــرایط هم هستند 
کسانی که در عرصه حضور دارند و مشغول فعالیت 
هســتند. ما می گوئیم اگر کسی تصمیم به فعالیت 
در این شرایط گرفته است، ما در خدمت او هستیم 
اما آن ها که تصمیم نهایی خود را گرفته اند که در این 
سینما نباشند و دیگر فیلمی نسازند و یا می خواهند 
مهاجرت کنند، این ها مربوط به سالیق و تصمیمات 

فردی آن ها است به مدیریت فرهنگی بازنمی گردد.

نایب رئیــس فراکســیون انقــالب مجلس از 
حضور رئیس ســازمان صدا و سیما در نشست 
این فراکســیون و بحــث و بررســی پیرامون 
مطالبــات مــردم از این ســازمان خبــر داد. 
محســن پیرهادی بیان کرد: نشست مشترک 
فراکســیون انقالب بــا رییس ســازمان صدا و 
ســیما و جمعی از مدیــران آن، روز گذشــته 
برگزار شــد. در این نشســت نماینــدگان در 
مورد نقش صدا وســیما در اقناع افکار عمومی، 
تبیین درســت موضوعات و مباحث روز، نقش 
 ســازمان در تقویت وحدت و انسجام ملی طرح 

دغدغه کردند.
وی در ادامــه اظهار کــرد: انتقــال و انعکاس 
دیدگاه همه اقشــار و آحــاد جامعــه و نیاز به 
ســرگرمی، فیلم و ســریال های پر مخاطب در 
برنامه های صــدا و ســیما از موضوعات مورد 
تاکید قاطبه اعضای فراکسیون در این نشست 
بود. همچنین اطالع رســانی مناسب و بیشتر 
 از فعالیت نماینــدگان و مجلــس، از مطالبات

 نمایندگان بود. 
نایب رییس فراکســیون انقالب بــا بیان اینکه 
رییس ســازمان صدا و ســیما در این نشست 
بصورت شفاف به سواالت  نمایندگان پاسخ داد، 
تصریح کرد: آقای جبلی افزایش بودجه ســال 
آینده صدا و سیما را نسبت به توقعات جامعه و 

نمایندگان مردم ناکافی دانستند و گفتند حتی 
نسبت به افزایش حقوق کارمندان که اعالم شده 
و پیش بینی تورم هم افزایش بودجه صدا و سیما 

نسبت منطقی ندارد. 
پیرهادی در ادامه با اشاره به اینکه صدا و سیما 
نقش اساســی در ترویج فرهنــگ گفت وگو در 
جامعــه دارد، تصریح کرد: متاســفانه اغلب در 
نشســت هایی که به عنوان گفت وگو یا مناظره 
در کشــور برگزار می شــود، شــاهد تخریب و 
تخطئه افکار و عملکرد طرف گفت وگو  و  شاهد 
شکل گیری مشــاجره و تقابل به جای مفاهمه 
و گفت وگوی سازنده حول مســائل روز کشور 

هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح 
کرد: صدا و ســیما در شــکل گیری مفاهمه و 
گفتگوی اجتماعی در کشور نقش اساسی دارد. 
در فرهنگ گفت وگو باید گوینده و شــنونده  با 
علم به منافع و مصالح ملــی و آگاهی به وظایف 
و مســئولیت های خــود، با انصــاف و عدالت 
مطالبات و کاستی ها را مطرح کنند، هم منتقد 
باید با صداقت و بر اســاس منافع ملی و مصالح 
کشــور طرح دیدگاه کند و در مقابل مســئول 
نیز باید با ســعه صدر و پذیرش نقد سازنده به 
 مباحث توجــه کند و موارد را مورد رســیدگی 

قرار دهد.

رئیس جمهور بــا تقدیر از نــگاه کریمانه رهبر 
معظم انقالب در صدور فرمان عفو تعداد زیادی 
از متهمان اغتشاشات اخیر گفت: برای نشاندن 
شــیرینی این تدبیــر حکیمانه ایشــان به کام 
مردم، امتــداد و تقویت این نــگاه در حوزه های 
 سیاســی و اجتماعــی متأثــر از اغتشاشــات 

الزم است.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی گفت: رهبر معظم 
انقــالب از ابتدای اغتشاشــات، بر دو ســطح 
جداسازی تأکید داشتند؛ سطح اول جداسازی 
مردم از اغتشاشات بود، یعنی صف مردم از عده 
قلیلی که با اغتشاش و با رفتارهای ساختارشکنانه 
به دنبال تند کردن فضای عمومی و صدمه زدن 
به اموال مردم بودند، جداســت و در سطح دوم 
ایشان تأکید داشتند که حتی بین اغتشاشگران 
نیز باید حســاب افراد و به خصــوص جوانانی را 
که بر اثر هیجانات یا تبلیغات پرحجم دشمنان 
ایران، دچار رفتارهای ناشایســت و غیرقانونی 
شده اند، جدا کرد و به آنها فرصت بازگشت پذیری 
 داد، لذا با تعبیــر »بچه های خودمــان« از آنها 

یاد کردند.
وی افزود: این نگاه به اعضای جامعه به خصوص 

جوانان آن پس از فروکش کامل غبار اغتشاشات، 
از موضع اقتدار و البته از موضع یک نگاه پدرانه 
است که به دنبال حفظ آحاد جامعه به خصوص 
سرمایه انسانی جوان آن به مثابه فرزندان است 
و معتقد اســت نباید فــردی که وابســتگی به 
ســازمان آشــوب ندارد و از عوامل جنایت نیز 
نبوده اســت، بر اثر یک خطا، زندگــی و آینده 
شــغلی و اجتماعی اش به خطر بیفتــد، بر این 
اســاس در عفو اخیر افراد حائز شرایط حتی اگر 
پرونده شان در حال رســیدگی در مرحله اتهام 
باشد و حکم قطعی درباره آنها صادر نشده باشد، 
 مشمول عفو و حکم حکومتی رهبر معظم انقالب 

خواهند شد.
رئیس جمهور بــا تقدیر از نــگاه کریمانه رهبر 
معظم انقالب برای نشــاندن شیرینی این تدبیر 
حکیمانه به کام مردم، امتداد و تقویت این نگاه 
را در حوزه های سیاســی و اجتماعــی متأثر از 
اغتشاشات، الزم دانست و گفت: سایر دستگاه ها 
اقداماتی را در حوزه هــای مرتبط با خود تدارک 
نمایند تا زمینه بازگشــت برای افرادی که دچار 
 آســیب شــدند اما متعهد به قانون می باشــند 

فراهم شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با تاکید 
بر اینکه شــرکت های دانش بنیان دارای ظرفیت ها و 
توانمندی های فراوانی هســتند گفت: با تمام توان از 
شــرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم. نشست 
شرکت های دانش بنیان فناوری قضائی با حضور محمد 
کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فنــاوری اطالعات قوه 
قضائیه، مدیران ارشــد این مرکز و برخــی از مدیران 
شــرکت های دانش بنیان فعال در حــوزه قضائی روز 
گذشته برگزار شد. در این نشست محمد کاظمی فرد 
با بیان اینکه لزوم توجه به شــرکت های دانش بنیان و 
اســتفاده از ظرفیت های آنان از سیاست های دستگاه 
قضائی اســت تاکید کرد: با همین رویکرد مرکز آمار 
و فنــاوری اطالعات قوه قضائیــه با اعتمــاد و باور به 
شرکت های دانش بنیان از ظرفیت های آنان برای برخی 

از چالش ها استفاده کرده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با تاکید 
براینکه کلید پیشرفت کشــور در گرو نگاه ویژه به علم 
و فناوری است گفت: بهره گیری از فناوری های نوین، 
هوش مصنوعی و ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 
پیشرفت و توسعه کشور را سرعت می بخشند. باید از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان که اغلب از نیروهای 
جوان تشکیل شده است حمایت کنیم. این نیروی جوانی 
و حمایت ما از آنان، انگیزه شأن برای خدمت به مردم را 
مضاعف می کند. محمد کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه 
اگرچه اقدامات خوبی از سوی شرکت های دانش بنیان 
برای حل برخی از چالش ها و تسریع برخی از امور صورت 

گرفته است تاکید کرد: اعتقاد من بر این است که تا نقطه 
مطلوب فاصله زیادی داریم و این مهم میسر نمی شود 
مگر با تالش، کوشــش، همفکری و هم افزایی. رئیس 
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ادامه داد: امروز 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در زمینه احراز هویت 
برخط، پیام رسان ها، شکواییه ساز، دادرسی الکترونیک 
و تبدیل گفتار به متن بهــره گرفته ایم اما اعتقاد داریم 
می توانیم با همفکری و تالش خدمات بهتر و بیشتری را 
به مردم و دستگاه قضائی ارائه دهیم. کاظمی فرد در ادامه 
با اشاره به اینکه خدمت به مردم لحظات ناب و بی نظیری 
را رقم می زند به ذکر خاطــره ای از دیدار یک زندانی با 
خانواده اش که به صورت الکترونیک برگزار شد پرداخت. 
وی گفت: دختر این زندانی که نتوانسته بود پدرش را به 
دلیل برخی از مشــکالت دیدار کند پس از شش سال 
از طریق ســامانه مالقات خانواده زندانیان به صورت 
الکترونیک و برخط دیدار کرد. این لحظه شیرین که با 
ذوق و حیرت این دختر خردسال رقم خورد هیچگاه از 
ذهن بیرون نخواهد رفت. خدمت به مردم باید در اولویت 
اقدامات مان باشد و مردم طمع شیرین آن را حس کنند. 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با تاکید بر 
اینکه شرکت های دانش بنیان می توانند ایده های خود 
را برای تسریع در خدمات قضائی ارائه کنند و ما از آنها 
کامالً حمایت می کنیم تاکید کرد: امیدواریم شرکت های 
دانش بنیان بیشتری در زمینه فناوری قضائی به ارائه 
خدمت به مردم بپردازند و ما نیز با حمایت از آن بتوانیم 

تالششان را دوچندان کنیم.

مدیر اجرایی توریسم قطر گفت: ایران یکی از ۱۵ 
بازار هدف گردشــگری قطر اســت و ما به دنبال 
افزایش ۱۲درصدی ســهم تولید ناخالص داخلی 
بخش گردشــگری تا سال ۲۰۳۰ هســتیم. این 
روزها نمایشگاه بین المللی تهران میزبان برگزاری 
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری 
و سی و ششــمین نمایشــگاه ملی صنایع دستی 
اســت که تا ۲۱ بهمن ماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ 
میزبان بازدیدکنندگان اســت. شرکت کنندگان 
خارجی حاضر در این نمایشگاه در قالب غرفه داران 
و بازدیدکنندگان بــرای مذاکره بخش خصوصی 
شــرکت کرده اند. قطر، عــراق، ژاپــن، اندونزی، 
تاجیکستان، قراقستان، مالزی، روسیه و ونزوئال از 
جمله کشورهایی هستند که در نمایشگاه دارای غرفه 
هستند، عمان، روسیه، تاجیکستان، امارات، سوریه، 
ترکیه، آذربایجان ارمنستان، لبنان، لیبی، الجزایر، 
چین عراق گرجستان از جمله کشورهایی هستند 

که در نمایشگاه حضور خواهند داشت.
در این راســتا برخی از کشــورها مانند قطر برای 
نخستین بار است که در نمایشگاه گردشگری تهران 
شرکت کرده اند تا تاکیدی بر تقویت روابط دوجانبه 
بین دو کشــور و ادامه مشــارکت ها و برنامه های 

راهبردی توسعه گردشگری باشد.
توریســم قطر در بیانیه مطبوعاتی خود اعالم کرد 
که این بخــش ماموریت دارد تا قطــر را به عنوان 
مکانی معرفی نماید که هم زیستی پرمفهوم اصالت 

فرهنگی و نوگرایی را بــه نمایش می گذارد. جایی 
که مردم جهان گرد هم می آیند خدمات منحصر 
به فرد و متعالی را در فرهنگ ورزش کسب و کار و 
سرگرمی های خانوادگی تجربه کنند. توریسم قطر 
وظیفه دارد ظرفیت های گردشگری این کشور را با 
جذب بیشتر بازدیدکنندگان توسعه دهد و در جهت 
تحقق اهداف راهبردی برای بخش گردشــگری 
گام بردارد این کار از طریق شبکه دفاتر بین المللی 
بازارهای اولویت دار و پلتفرم های دیجیتالی پیشرفته 
محقق می شود. بر این اساس، برتولد ترنکل ) مدیر 
اجرایی توریسم قطر( با اشاره به اینکه ایران یکی از 
۱۵ بازار هدف گردشگری قطر است گفت: در صدد 
آن هستیم تا بازدیدکنندگان ایرانی، قطر را به عنوان 
مقصد اصلی برای آرامش و تجدیــد قوا برگزیند 
شرکت در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران 
این فرصت را به ما میدهد تا قطر نزد ایرانیان بهتر 
شناخته شــود. از این رو با ارائه بسته های جذاب 
مسافرتی اطالعات تازه ای را برای همکاران خود در 

دفاتر خدمات مسافرتی ایران به اشتراک گذاشتیم.
او ادامــه داد این حضور بخشــی از ابتکار عمل ما 
در پیشــبرد راهبرد توسعه توریســم قطر تا سال 
۲۰۳۰ اســت که هــدف آن افزایش ســه برابری 
جذب گردشــگر افزایــش ۳ تا ۴ برابــری هزینه 
کرد گردشــگران و افزایش ســهم تولید ناخالص 
 داخلــی بخــش گردشــگری بــه ۱۲ درصد تا 

سال ۲۰۳۰ است.

»جبلی«افزایش بودجه صداوسیما را ناکافی دانستوجود ۳۰۳ مدرسه تک دانش آموزه در کشور

عفو حکیمانه رهبر انقالب از موضع اقتدار و پدرانه است

ایران یکی از ۱۵ بازار هدف گردشگری قطرتوسعه زیست بوم خدمات قضایی با شرکت های دانش بنیان

سياسیفرهنگی 

راه بازگشت حتی برای بازیگران کشف حجاب کرده باز است



اقتصاد2
ایران

ســپرده های ایران نــزد بانک های 
خارجی از ۱۸.۵ میلیارد دالر گذشت

بانک تسویه حساب های بین المللی اعالم کرد 
سپرده های ایران با رشد ۷ درصدی به بیش 
از ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر رســید. به 
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بانک تسویه 
حساب های بین المللی در جدیدترین گزارش 
خود اعالم کرد: میزان سپرده های ایران نزد 
بانک ها و مؤسســات مالی خارجی در پایان 
سه ماهه سوم ۲۰۲۲ برابر با ۱۸ میلیارد و ۵۸۶ 
میلیون دالر بوده اســت. ســپرده های ایران 
نزد این بانک ها و موسســات نسبت به مدت 
مشابه سال ۲۰۲۱ با رشد ۷ درصدی مواجه 
شده اســت. در پایان ســه ماهه سوم ۲۰۲۱ 
کل سپرده های ایران نزد بانک ها و موسسات 
خارجی ۱۷ میلیارد و ۴۴۷ میلیون دالر اعالم 

شده بود.
از کل سپرده های ایران نزد بانک ها و مؤسسات 
مالی خارجی در پایان ســه ماهه سوم ۲۰۲۲ 
بالغ بر ۹ میلیــارد و ۸۴۶ میلیــون دالر نزد 
بانک های خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی 
غیربانکی قرار داشــته اســت. بانک تسویه 
حســاب های بین المللــی از نگهــداری ۴۰ 
درصدی سپرده های خارجی ایران برابر با ۷ 
میلیارد و ۳۹۶ میلیون دالر در قالب یورو خبر 
داده است. سهم دالر ۲۷۰ میلیون دالر و ین 
ژاپن ۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دالر بوده است.

بر اســاس این گزارش تعهدات ایران در برابر 
بانک ها و مؤسســات مالی خارجی در پایان 
سه ماهه سوم ۲۰۲۲ نیز با رشد ۲۷ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ مواجه شده 
و بــه ۱ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دالر رســیده 
اســت. تعهدات ایران نزد این بانک ها در سه 
ماهه سوم ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۴۶۲ 
میلیون دالر بوده است. از کل تعهدات ایران 
نزد بانک ها و موسسات خارجی در سه ماهه 
سوم ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۲۸ میلیون دالر مربوط 
به تعهدات ایران در برابر بانک ها بوده اســت. 
همچنین ۱ میلیــارد و ۵۳۶ میلیون دالر از 
تعهدات ایران در قالب یورو و ۹ میلیون دالر 

در قالب دالر بوده است.
بر اساس این گزارش کل مراودات مالی ایران 
با بانک ها و موسسات مالی خارجی در پایان 
سه ماهه سوم ۲۰۲۲ با رشد ۸ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به 
۲۰ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دالر رسیده است. 
در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ مراودات خارجی 
ایران ۱۸ میلیارد و ۹۰۹ میلیون دالر گزارش 

شده بود.
مقر اصلی بانک تسویه حساب های بین المللی 
در شــهر »بازل« در ســوییس می باشــد و 
گزارش هــای آن تحت عنــوان »بانکداری 
بین المللی و تحوالت بازار مالــی« چهار بار 
در سال منتشر می شــود. در این گزارش ها 
ســپرده ها و تعهد های مجموعه ای از بانک ها 
و مؤسســه های مالی غیربانکی متعلق به ۴۴ 
کشــور دنیا که عمدتاً اروپایی هستند عرضه 

می شود.

اخبار

بررســی های انجام شده 
درباره وضعیت بازار ساخت 
و ساز، نشــان می دهد که 
تغییرات و نوســانات سال 
گذشــته در بخش اقتصاد 
کالن کشور و به تبع آن افزایش هزینه های ساخت 
وســاز منجر به کاهش قابل توجه حجم ساخت و 
ساز در شهرهای کشور شده اســت. اما با اقداماتی 
که دولت در دستور کار قرار داده روند ساخت و ساز 
ســرعت خواهد گرفت. البته به عقیده فعاالن بازار 
دولت باید شــرایط را برای ورود بخش خصوصی 
فراهم کند. این هم مســتلزم آن اســت که منافع 
بخش خصوصی در آن لحاظ شود تا انگیزه پیدا کند. 
بخش خصوصی به دلیل پاییــن بودن هزینه های 
سربار و در اختیار داشتن نیروی انسانی توانایی اجرا 
دارد. اما باید منابع این طرح از جایی تامین شــود 
که تورم زا نباشد. در غیر این صورت می شود شبیه 

طرح مسکن مهر که با استفاده از خط اعتباری بانک 
مرکزی، پول پرقدرت وارد بــازار کردند و به تورم 

سنگین منجر شد.

در همین زمینه سرپرست بانک مسکن از پرداخت 
۴۹ همت برای پروژه های نهضت ملی مسکن خبر 
داد و گفت: قرارداد ۲۰۹ هــزار واحد این طرح به 

ارزش ۷۱ همت امضا شــده اســت. علی عسکری 
با یادآوری اینکه بانک مســکن تامین مالی طرح 
مسکن مهر را بر عهده داشت و به خوبی در این راستا 
عمل کرد، افزود: در زمــان حاضر ۴۹ هزار میلیارد 
تومان تا ۱۲ بهمن  امسال برای اجرای طرح نهضت 

ملی مسکن پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: بانک مسکن تا تاریخ مذکور قرارداد 
۲۰۹ هزار و ۳۰۸ واحد مسکونی ذیل طرح نهضت 
ملی مســکن را به مبلغ بیش از ۷۱ هــزار میلیارد 
تومان امضا کرده اســت که متناســب با پیشرفت 
واحدهای مســکونی به حساب ســازندگان واریز 
می شود. سرپرســت بانک مسکن از افتتاح حساب 
۸۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مســکن خبر داد و 
با بیان این که کار امضای قرارداد این افراد در حال 
انجام است، افزود: طرح نهضت ملی مسکن متقاضی 
محور است و از زمانی که متقاضی سهم الشرکه خود 
را پرداخت کند به پروژه ها مرتبط می شود. متقاضی 
از ابتدا می داند در کدام پروژه و کدام طبقه صاحب 

واحد مسکونی خواهد شد.

۴۹ هزار میلیارد تومان برای نهضت ملی مسکن پرداخت شد

تسهیل فرآیند تولید مسکن

عرضه لبنیات با ۲۰درصد تخفیف
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: 
لبنیات بــا ۲۰درصد تخفیــف در ۱۷ میدان 
میوه و تره بار تهران عرضه می شــود. بنی طبا 
از عرضه لبنیات بــا ۲۰ درصد تخفیف در ۱۷ 
میدان میوه و تره بار تهــران خبر داد و گفت: 
به جز ۴ قلم کاالی لبنی تنظیم بازاری )شــیر 
نایلونی کم چرب، پنیر یو.اف. ۴۰۰گرمی، شیر 
بطری یک لیتری و ماست دبه ای ۲۵۰۰گرمی( 
همه اقالم دیگر لبنی در غرف فروش لبنیات 
۱۷ میدان میوه و تره بار تهران شامل این طرح 

می شود.
وی افزود: آمادگی الزم برای اجرای این طرح 
در سایر اســتان های کشــور و با هماهنگی 
شــهرداری ها وجود دارد. سخنگوی انجمن 
صنایع لبنی ایران در ادامــه گفت: این طرح 
تا زمانی که غــرف عرضه لبنیــات تمایل به 

همکاری داشته باشند ادامه خواهد داشت.

با اجــرای رمــز دوم برخی از 
کالهبرداری ها به صفر رسید

معاون بانک مرکزی اظهار داشت: وقتی پیامکی 
حاوی لینک از سوی فرد ناشناس ارسال می شود 
اصوال باید فرض بر این باشــد که این لینک آلوده 
اســت اما وقتی پیامکی از فردی یا جایی ارسال 
می شود که افراد، ارسال کننده آن را می شناسند، 
موضوع متفاوت خواهد شــد البته همواره باید با 
جنبه تردید به این پیامک ها نگاه کرد و در غیر این 

صورت مطلقا نباید این لینک ها باز شوند.
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین درباره 
میزان کاهش فیشینگ حساب های بانکی پس 
از اجــرای رمز دوم پویا کارت هــای بانکی  اظهار 
داشت: از سال ۹۸ با اجرای رمز دوم پویا برای مقابله 
با کالهبرداران این حوزه شروع کردیم که با توجه 
به تغییر روش کالهبــرداری در این حوزه این راه  
و اقدامات ما هیچ وقت متوقف نشــد و نمی شود. 
موضوع گســتردگی این کالهبرداری ها اســت، 
مساله ای که تمام دنیا هم به آن پرداخته و در ایران 
هم روندی که در ســال ۹۸ به سمت آن حرکت 
کردیم، راه اندازی رمــز دوم پویا بود که در همان 
سال در دنیا رمز دوم پویا  یک راهکار جهانی برای 
مقابله با فیشینگ و کالهبرداری های این حوزه بود.
وی ادامه داد: بعد از یک فاصله بســیار کوتاهی از 
سپتامبر سال ۲۰۱۸  رمز دوم پویا در اتحادیه اروپا 
اجباری شد، در ایران همگام با آن، پیش رفتیم. در 
همان زمان هم در فاصله کوتاهی بعد از اجرای رمز 
دوم پویا، طبق گزارش دریافت شده از پلیس فتا 
از چندین جرم مطرح شــده در این حوزه، زمینه 
برخی از جرم ها به طور کلی از بین رفت و صفر شد 
چراکه اساسا دیگر به لحاظ منطقی امکان انجام 
آن جرم وجود نداشت و برخی از این جرایم هم تا 
۹۰ درصد کاهش پیدا کرده بود که این آمار خیره 

کننده بودند.
محرمیان تاکید کرد: البته کاهش این جرایم به 
معنای این نبوده که کالهبردارن هم بیکار مانده 
باشند و متوقف شوند بلکه در واقع در تغییر روش 
کالهبرداری تالش می کنند. اما خوشبختانه دیگر 
گستردگی کالهبرداری مانند گستردگی و وسعت 

سابق نشد و حجم آن بسیار پایین آمد.
معاون بانــک مرکزی گفت: امــروز تغییر روش 
کالهبرداری در حساب های بانکی بیشتر به سمت 
ارسال پیامک های آلوده رفته است. پیامک هایی 
که اعتماد بیشــتری از مخاطب و مشتری جلب 
می کنند اما این پیامک ها حاوی لینک های آلوده 
هستند. البته پلیس فتا و اپراتورهای تلفن همراه 
بر روی لینک های آلوده پیامک ها  کار کرده اند و 
با شناسایی جلوی آنها را می گیرند و از طرفی هم 
اطالع رسانی خوبی در این باره انجام شده و باید 
ادامه پیدا کند. وی در پاسخ به این سوال که مردم 
چگونه لینک های آلوده را شناسایی کنند، اظهار 
داشــت: وقتی پیامکی حاوی لینک از سوی فرد 
ناشناس ارسال می شــود اصوال باید فرض بر این 
باشــد که این لینک آلوده است اما وقتی پیامکی 
از فردی یا جایی ارســال می شود که افراد، ارسال 
کننده آن را می شناسند، موضوع متفاوت خواهد 
شد البته همواره باید با جنبه تردید به این پیامک ها 
نگاه کــرد و در غیر این صورت مطلقــا نباید این 

لینک ها باز شوند.
محرمیان درباره پیام های آلوده در پیام رسان هایی 
مانند تلگرام ادامه داد: پیام های ارســال شده در 
پیام رسان ها هم احتمال دارد که آلوده باشند. اصوال 
هر پیامی از فرد ناشناس باید مراقبت شود نه تنها 
در بحث فیشینگ بلکه در سایر موارد احتمالی، در 
این حوزه امکان هک کردن تلگرام و اینستاگرام 
بسیار افزایش یافته چراکه افراد به جایی اعتماد 
می کنند که نباید اعتماد کنند و اصل مهم امنیت 

هم اعتماد کردن به جایی که شناخته شده، است.
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وزیر امور اقتصادی گفت: در یک ســال گذشته 
۲۳۶ هزار نفر بدون مراجعه حضوری به دستگاه ها 
توانســتند مجوز بگیرند و ۱۳۸ هزار نفر در نوبت 
دریافت مجوز هستند. ســید احسان خاندوزی 
دارایی در برنامه تلویزیونی، عملکرد یک ســال 
گذشــته دولت سیزدهم را تشــریح کرد. وی در 
بخش اول صحبت ها به درگاه ملی صدور مجوزها 
اشاره کرد و گفت: امکان صدور مجوز کسب و کار 
به صورت برخی پیش از سال ۱۴۰۱ وجود نداشت 
و از دی و بهمن سال گذشته این اقدام کلید خورد 
و امکان صدور مجوز از فروردین ماه امسال توسط 
درگاه ملی صدور مجوز کســب و کار فراهم شد 
.وزیر اقتصاد افزود: تا این لحظــه ۲۳۶ هزار نفر 
بدون مراجعه به دستگاه توانستند مجوز بگیرند و 

۱۳۸ هزار نفر در نوبت هستند .
وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوز کسب و 
کار یکی از انواع خدماتی است که موانع پیش پای 
فعاالن اقتصادی را برمی دارد و تقریبا ۹۰ درصد 
این مسیر طی شده اســت و امضاهای طالیی تا 
حد زیادی حذف شده اســت. خاندوزی تصریح 
کرد: عزم ســه قوه و به ویژه رییس جمهوری بر 
اجرای قانون تســهیل صدور مجوز کسب و کار 
اســت و در برخورد با متخلفان تعــارف نداریم و 
در نظارت سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ 

مصر هستند.

وی اظهارداشــت: صدور مجوزهای ثبت محور 
از درگاه ملی مجوزها به صورت صد در صد اجرا 
شده و ۶۲ درصد مجوزها از این دست هستند که 
در کمتر از ۷۲ ساعت صادر می شود. وزیر اقتصاد 
ادامه داد: در بحث صدور مجوز کسب و کار برخی 
دستگاه ها شــامل کانون وکال و ســردفتر عقب 
هستند و امیدواریم به زودی این مشکل حل شود.

در ادامه خاندوزی درباره مولدسازی دارایی های 
دولــت گفــت: حواشــی مصوبه مولدســازی 
دارایی های دولت حکایــت از اهمیت آن دارد و 
مولدسازی راهگشاست و از نقدهای کارشناسی 
و ســازنده اســتقبال می کنیم. وی تاکید کرد: 
خروج دارایی ها از رکود، یک اصل پذیرفته شده 
در اقتصاد است و بسیاری از کشورهای دنیا این 
قاعده را دارند که از دارایی راکد خود استفاده و به 

دارایی مولد تبدیل کنند.
وزیر اقتصاد با اشــاره به این که حکم مولدسازی 
چندین ســال در کشــور وجود داشــته است، 
افزود: دولت قرار بوده ۴۰ هــزار میلیارد تومان 
درآمدزایی از محل مولدســازی داشته باشد اما 
حتی درصد کمی از آن هم محقق نشــده است. 
به گفته وی، وزیر آمــوزش و پرورش ۴۰۰ مورد 
و وزیر جهــاد بیش از ۵۰۰ مــورد امالک راکد و 
بالاستفاده را برای مولدســازی معرفی کرده اند. 
وزیر اقتصاد اظهار امیــدواری کرد با اهرم کردن 

دارایی بی خاصیت گذشــته که دولت ها استفاده 
نمی کردند، رویه تغییر پیدا کند و به دارایی مولد 

تبدیل شود.
وی گفت: یکی از موانع مولدســازی دارایی های 
راکد، در پیچ و خــم فرآیندهای حقوقی و اداری 
رخ می داد و نیاز به عزم ســه قوه بود و بر مبنای 
دستور رهبر معظم انقالب که سه سال قبل مطرح 
کرده بودند که در این مورد چاره اندیشــی شود، 
مصوبه مولدسازی تصویب شد. خاندوزی تاکید 
کرد: احدی در دولت سیزدهم از تخلف مصونیت 
ندارد و بــه همین دلیل تمــام تصمیمات هیات 
مولدسازی پیش روی چشــم ۸۵ میلیون ایرانی 
اتخاذ خواهد شــد و همه دســتگاه های نظارتی 
بــدون هیچ اغماضی حــق برخورد بــا تخلفات 

احتمالی را دارند.
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع برخورد با فرارهای 
مالیاتی گفت: یکی از نقاط آزاردهنده در کشــور 
افرادی بودند که از مواهــب اقتصادی برخوردار 
بودند اما مالیات نمی پرداختند و فرار مالیاتی جزو 
دغدغه ها بود. با اتصال سامانه های اقتصادی به 
همدیگر موفق شدیم در یک سال گذشته بیش از 
۲ میلیون مودی مالیاتی که مالیات نمی پرداختند 

را شناسایی کنیم.
وی اظهار داشت: ۷۷ درصد خود اظهاری مؤدیان 
بدون هیچگونه بررســی پذیرفته شــد و پرونده 

تعداد کمی از مؤدیان به دلیل پرریســک بودن 
مورد بررســی قرار گرفت. وزیر اقتصــاد درباره 
گرانی کاالها در داخل توضیح داد: اگرچه صادرات 
غیرنفتی در ۱۰ ماهه  امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشــد قابل توجهی داشته و وصول 
درآمدهای مالیاتی نیز رقم قابل توجهی بود، اما 

افزایش قیمت و تورم ریشه دیگری دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون نه تنها کشــورها اروپایی 
حتی کشورهای همسایه هم دچار افزایش قیمت  
هستند و از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا پایان آن قیمت ها 
افزایش قابل توجهی داشت و افزایش قیمت کاالها 
به ویژه خوراکی ها را شــاهد بودیم. وزیر اقتصاد 
گفت: البته امســال حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را 

داشتیم که بر رشد قیمت ها بی تاثیر نیست.
خاندوزی درباره اثرات انتشــار لیست بدهکاران 
بانکی گفت: اطالعاتی که دریافت شده حاکی از 
این است که این اقدام تاثیر بسیاری بر پرداخت 
بدهی بانک هــا داشــته اســت و کل مطالبات 
غیرجاری در بانک های دولتی از ۱۳ تا ۱۴ درصد 
به ۴ تا ۳ درصد کاهش یافته است. وی بیان کرد: 
انتشــار لیســت بدهکاران بانکی در سال آینده 
نیز ادامه دارد و عملیاتی می شــود. وزیر اقتصاد 
همچنین درباره عرضه خودرو در بورس کاال گفت: 
مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تداوم عرضه 

خودرو در بورس کاال است.

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد 
با اعالم جزئیات توافق با وزارت 
صمــت بــرای واردات خودرو 
گفت: خودروهای صفرکیلومتر 
از طریق مناطق آزاد وارد کشور 
می شود. حجت اهلل عبدالملکی در 
خصوص آخرین وضعیت واردات 
خودرو از مناطق آزاد، اظهار کرد: 
دولت اخیراً مصوبه ای ۱۰ماده ای 
داشت که در بند ۴ آن آمده است 
برای نیــاز مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی برای خودرو در صورتی 
که به مصوبه نیاز داشته باشد با 
همــکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد پیشــنهاد مصوبه به 

دولت ارائه شود.
وی ادامه  داد: در همین راســتا 
جلســه ای با وزیر صمت داشتم 
و توافقــات اولیه برای تســهیل 
واردات خــودرو از مناطق آزاد 
حاصل شــد. وی تصریــح کرد: 
مصوبــه و پیش نویس این توافق 

قرار است امروز آماده و به دولت 
ارسال شود. مشاور رئیس جمهور 
در خصوص جزئیات این مصوبه 
نیز گفت: »این  کــه دقیقاً در این 
مصوبه چه خواهد آمــد، اجازه 
دهید آماده شــود.« عبدالملکی 
تأکید کرد: خبرهــای خوبی در 
ارتباط با حل مســئله خودرو در 
مناطق آزاد در راه اســت و این 
به اعتبــار مصوبه قبلــی دولت 
است که تلویحاً اجازه داد واردات 
خودرو از مناطق آزاد انجام شود.

وی اضافه کرد: جزئیات و شرایط 
واردات خــودرو از مناطق آزاد با 
همــکاری وزارت صمت، تنظیم 
شده اســت. وی در پاسخ به این 
پرســش که آیا ایــن خودروها 
دســت دوم اســت یادآور شد:  
خیــر، خودروهــای ســواری 
صفرکیلومتــر از طریق مناطق 
آزاد وارد کشور خواهد شد و قرار 
 نیست خودروی دست دوم وارد 

مناطق آزاد شود.

گزارش ها از روند بازار، از با حداقل رسیدن 
نوسان قیمتی در بازار خودرو حکایت دارد. 
بازار خودرو تقریبا روز آرامی را سپری کرد 
و در اغلب خودروها شــاهد ثبات قیمت ها 
بودیم. این در شــرایطی است که برخی از 
خودروها ۳ میلیون تومــان و برخی نیز ۵ 

میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
به باور تحلیلگران و فعــاالن بازار خودرو، 
دلیل افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر، 
نوسان شدید قیمت دالر بوده و حاال با توجه 
به این کا در روزهای گذشته نوسان قیمتی 
در بازار ارز با حداقل رسیده، بازار خودرو نیز 

تل حدی رنگ ثبات را به خود دیده است.
اما با وجــود ایــن شــرایط، بــه اعتقاد 
نمایشگاه داران، بازار خودرو به نوعی کما در 
خرید و فروش رفته و خریدار و فروشنده در 
بازار به حداقل رسیده است.در این شرایط، 
آن طور که از روند قیمت ها در بازار مشاهده 
می شــود، پراید ۱۱۱ و پرایــد ۱۳۱ بدون 
تغییر قیمت، دیروز در بــازار به ترتیب به 
قیمت ۳۰۰ و ۲۸۵ میلیون تومان به فروش 

رفت.
این در شرایطی اســت که قیمت پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ بدون تغییر قیمــت، ۴۶۵ میلیون 
تومان به فروش رفت و پــژو ۲۰۶ تیپ ۵ 

نیز روی قیمــت ۵۳۰ میلیون تومان ثابت 
ماند.در این میــان، گزارش ها حاکی از آن 
اســت که پژو ۲۰۷ پانورامــا در بازار ۶۵۰ 
میلیون تومان قیمت داشت و تارا دنده ای 
بدون تغییر قیمت، ۶۳۵ میلیون تومان به 

فروش رفت.
پژو ۲۰۷ دنده ای هم در بازار ۶۴۳ میلیون 
تومــان قیمت گذاری شــد و رشــدی ۳ 
میلیونی را تجربه کرد.اما بررسی ها بیانگر 
آن است که قیمت ســمند EF۷ در حدود 
۵ میلیون تومان افزایــش قیمت را تجربه 
کرد و در بازار ۴۷۰ میلیون قیمت پیدا کرد. 
دنا اتوماتیک توربوپالس نیز در حدود ۷۶۰ 
میلیون تومان به فــروش رفت. رانا پانوراما 
پالس هم در بــازار ۵۲۰ میلیــون تومان 

قیمت پیدا کرد.
از سوی دیگر، تیبا صندوق دار SX بنزینی 
در بازار روی همان قیمــت ۳۰۸ میلیون 
تومان ایســتاد و ســاینا S دنده ای  ۳۲۰ 
میلیون تومــان قیمت پیدا کــرد. این در 
شرایطی است که قیمت شاهین در حدود 
۵ میلیون تومان بــاال رفت و ۵۳۰ میلیون 
تومان شد. قیمت هایما S۷پالس نیز با رشد 
۵ میلیون تومانی در بازار به یک میلیارد و 

۳۹۵ میلیون تومان رسید.

شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه اعالم کرد: سود سنواتی بیش از ۳۱ 
میلیون ســهامدار به مبلغ ۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد 
تومان از طریق سجام پرداخت شــد. به گزارش 
ایرنا از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه، اطالعات منتشر شده در خصوص 
جزئیات واریز مطالبات سنواتی سهامداران نشان 
می دهد که تا پایان ۱۲ بهمن ماه ســال جاری، 
۲۹۹ ناشر، سود سنواتی ۳۱ میلیون و ۱۹۸ هزار 
و ۵۰۲ سهامدار که شامل ۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد 
و ۵۱۱ میلیــون و ۳۳۸ هزار تومان می شــود را 
 از طریق اطالعات سامانه ســجام توسط سمات 

واریز کرده اند.
از سوی دیگر، از ابتدای امسال تا پایان ۱۲ بهمن 
ماه ۴۵۱ ناشــر، ســود جاری ۵۶ میلیون و ۶۳۷ 
هــزار و ۱۳۶ ســهامدار را که شــامل ۶۴ هزار و 
۲۰۶ میلیارد و ۵۶۹ میلیــون و ۴۹۸ هزار تومان 
می شود را با استفاده از ســامانه جامع اطالعات 
مشــتریان )ســجام( پرداخت کرده اند. الزم به 
ذکر است، سجام یک ســامانه زیر ساختی برای 
شناسایی مشــتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ 
بازار ســرمایه ایران اســت که همــه فعاالن این 
بازار اعم از سرمایه گذاران، مشــتریان و مدیران 

نهادها« در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه 
اطالعات خود را در آن ثبــت خواهند کرد و پس 
از احراز هویت حضوری و غیــر حضوری قادر به 
 دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شــده 

خواهند بود.
از طریق این ســامانه اطالعات هویتی، شــماره 
حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت 
دایمی فرد ثبت می شود و از آن به بعد هیچ نهاد 
مالی نیازی به دریافت مجدد اطالعات آن سهامدار 
را ندارد. سهامداران می توانند با مراجعه به سایت 
www.Sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام 

را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
»دریافت کد معامالتی برای ورود به بازار سرمایه، 
دریافت سودهای جاری، ســنواتی و سود سهام 
عدالت، امــکان ورود بــه درگاه ذینفعــان بازار 
ســرمایه و اســتفاده از خدمات آن شــامل میز 
خدمت الکترونیک، مشــاهده و گزارش دارایی، 
دریافت گواهی ســهام، لیست مجامع و برگزاری 
مجامع به صورت الکترونیک، گزارش ســودهای 
پرداخت شــده، تاریخچه سود ســهام عدالت و 
گزارش حق تقدم استقاده نشده« از جمله مزایای 
 ویژه ثبت نام و احراز هویت در ســامانه ســجام 

به شمار می رود.

شناسایی ۲۰۲ مودی مالیاتی جدید

خاندوزی: امضاهای طالیی حذف شد 

توافق مناطق آزاد با وزارت صمت 
برای واردات خودروهای صفر

پرداخت ۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بازار خودرو به کما رفت
سود سنواتی ۳۱ میلیون سهامدار

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

شرایط رونق بازار مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن

هر میزان و به هر مبلغی که به ساخت و ساز توجه و کمک شود انبوه سازان از آن استقبال می کنند و باید آنرا به فال نیک گرفت. ساخت مسکن نیاز به حمایت دارد. بخش خصوصی توان خوبی برای تولید مسکن دارد 
اما باید به نیازهای این بخش پاسخ داده شود. راهکارهایی که می تواند تولید را افزایش دهد باید اتخاذ شود. در شرایط فعلی عرضه با تقاضا متناسب نیست و تولید واحدهای مسکونی باید سرعت بگیرد. هر اندازه به 

انباشت تقاضا اضافه شود شرایط بازار سخت تر خواهد شد. 
افزایش وام ساخت مسکن هم مورد استقبال سازندگان و انبوه سازان قرار دارد. اما باید شــرایط اعطا و نرخ سود آن تسهیل شود. تا دسترسی به آن سخت نباشد. بانک ها موظف هستند ۲۰ درصد از میزان تسهیالت 

خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. تاکنون هیچ یک از بانک ها به جز بانک مسکن با پرداخت این میزان تسهیالت موافقت نکرده و یا پرداخت نکرده اند و در این زمینه بانک ها عملکرد قابل قبولی نداشته اند. 
ساخت و ساز در رکود قرار دارد. در سال های اخیر ساخت و ساز بخش خصوصی حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که هم اکنون نیز با مقداری شدت و ضعف، همین مقدار تولید می شود. آن چه دولت باید انجام می داد 

اضافه کردن ۶۰۰ هزار واحد به این عدد بود تا تولید ساالنه  مسکن به یک میلیون برسد اما در ۱.۵ سال گذشته، بستر و شرایط افزایش ساخت و ساز فراهم نشد.
این در حالی است که نهاده های ساختمانی وقتی افزایش می یابد، قیمت مسکن بیشتر می شود. ولی قدرت خرید خانوارها مرتباً کاهش می یابد. بنابراین انبوه ساز امکان فروش محصول خود را ندارد. به خصوص که 

خود انبوه ساز هم مجبور است مصالح و زمین را گران تر خریداری کند و باید نقدینگی بیشتری تأمین کند. اما در مقابل با ناکامی در فروش واحدهایی که ساخته است مواجه می شود.
به نظر می رسد راهکار ایجاد آرامش در بازار مسکن را کنترل تورم است. به دلیل رشد قیمت مسکن از حدود ۱۰ سال قبل تقاضای واقعی امکان ورود به بازار نداشته و هم اکنون نیز ندارد. عموما تقاضاهایی که در هر 

مقطعی ایجاد شده سرمایه ای بوده است. این سرمایه کاذب به هر حال وجود دارد و تعیین کننده قیمت است. اگر تقاضای واقعی هم به بازار بیاید افزایش قیمت تشدید می شود.



3 بازار

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف و رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد 
تهران با بيان اينکه دولت بايد با تدوين برنامه اي با توجه به منابع مالي ساخت 
و ساز هاي خود را به مرحله اجرا برساند، افزود: از اوايل سال آينده و در بهار 
ساخت پروژه ها شروع مي شود و در نتيجه بازار آهن نيز روند صعودي به خود 
مي گيرد. حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف و رئيس اتحاديه 
فروشندگان آهن و فوالد تهران با بيان اينکه بازار فوالد و آهن آالت تهران 

در هفته گذشته رونقي نداشت بيان کرد: گرچه بسياري از محصوالت ابتدا 
قيمت مناسبي داشتند ؛اما کم کم به روال سابق برگشتند. بر همين اساس تا 
زماني که دولت بر تعهد هاي خود عمل نکند رونقي در بازار آهن نمي بينيم، 

بيان کرد: دولت بايد در قبال تعهدات ساخت و سازي خود اقدامي کند.
وي با بيان اينکه از اوايل سال آتي ساخت و سازها دوباره رونق خواهد گرفت، 
گفت: شاهد روند صعودي بازار آهن آالت خواهيم بود. عضو هيئت رئيسه 

اتاق اصناف درباره تالطم قيمت فلزات اظهار داشت: تورم به صورت کلي 
لحاظ مي شود اما در بعضي کاال ها مقدار آن کم و زياد است، گفت: در مجموع 
اين موضوع دليلي بر بهتر شدن مصرف بازار فوالد نيست. رئيس اتحاديه 
فروشندگان آهن و فوالد تهران همچنين بيان کرد: در حوزه صادرات بايد 
تمهيداتي انديشيده شود تا اگر کارخانجات در بازار هاي داخلي به نتيجه 

نرسيدند بازار خارجي را داشته باشند.

معاون وزير راه و شهرسازی اظهار داشت: درخواست شرکت  های هواپيمايی 
افزايش قيمت بليت هواپيما است اما فعال افزايشی در قيمت ها اعمال نمی شود 
و بليت های نوروزی هم با همين قيمت های فعلی به فروش می روند. محمد 
محمدی بخش درباره به فروش رفتن بليت های نوروزی و تعيين تکليف قيمت 
بليت هواپيما اظهار داشت: درخواست شرکت  های هواپيمايی افزايش قيمت 
بليت هواپيما است اما فعال افزايشی در قيمت ها اعمال نمی شود و بليت های 

نوروزی هم با همين قيمت های فعلی به فروش می روند.
رييس سازمان هواپيمايی کشوری با تاکيد بر اينکه هر زمانی که ستاد تنظيم 
بازار درباره افزايش قيمت بليت هواپيما اقدام کند، نسبت به تغيير نرخ ها اقدام 

می کنيم و اين تصميم ستاد تنظيم بازار قابليت اجرا دارد، ادامه داد: فروش 
بليت هواپيما هم يک قرارداد بين مسافر و شرکت فروشنده بليت يا شرکت 
هواپيمايی است اگر مسافر پول بليت نوروزی را در زمان خريد به طور کامل 
پرداخت کند، هر تصميم ستاد تنظيم بازار درباره افزايش قيمت ها مشمول 

اين دسته از مسافران و خريداران بليت نخواهد شد.
وی تاکيد کرد: البته اين مضوع مشمول بليت های رزرو شده، نمی شود و اگر 
بليت نوروزی رزرو شده باشد در فاصله زمانی رزرو تا پرداخت پول ستاد تنظيم 
بازار با افزايش قيمت بليت موافقت کند، اين بليت های رزرو شــده مشمول 
افزايش قيمت ها خواهند شــد. محمدی بخش افزود: بليت های پرواز نوروز 

1402 در حال خريد و فروش اســت و در آمارهای پروازها در طول سه ماه 
گذشته نشان می دهد که کاهش در تعداد پروازها نداشته ايم.

معاون وزير راه و شهرســازی درباره تکميل ظرفيت فروش بليت نوروزی در 
برخی از مقاصد مانند کيش اظهار داشــت: به طور قطع پروازهای ايام نوروز 
افزايش پيدا خواهد کرد و عالوه بر پروازهای برنامه ای، پروازهای فوق العاده 
برای ايام نوروز در نظر گرفته خواهد شد. رييس سازمان هواپيمايی کشوری 
ادامه داد: برنامه پروازی در ايام نوروز 1402 به شرکت های هواپيمايی ابالغ 
شده و شرکت ها براساس اين برنامه در حال آماده سازی ناوگان برای انجام 

پروازهای نوروزی هستند و متناسب با آن برنامه ريزی می کنند.  

معاون بازرســی و نظارت بر خدمات ســازمان حمايت مصــرف کنندگان 
و توليــد کنندگان طــی نامه ای خطــاب به رييــس اتاق اصنــاف ايران، 
خواســتار نظارت ويژه بر فعاليت واحدهای صنفی برگــزار کننده فروش 
فوق العــاده و حراج در هفته های پايانی ســال شــد و تاکيد کــرد که هر 
واحد صنفی کــه قصد فروش فــوق العاده و حــراج بــرای کاالهای خود 
را دارد بايد ليســت کاالهــا به همــراه قيمت آنهــا و همچنيــن ميزان 
 تخفيــف و مدت زمــان مــورد نظــر را بــه اتحاديــه صنفــی مربوطه

 ارائه کند.
تقوی شــوازی، معاون بازرســی و نظارت بــر خدمات ســازمان حمايت، 
در ايــن نامه با اشــاره به افزايــش تقاضا بــرای برخی کاالهــا و خدمات 

طی هفته هــای پايانی ســال، گفته که در ايــن ايام برخــی از واحدهای 
صنفی بــرای جلب مشــتری و عرضــه و فروش بيشــتر کاال، اقــدام به 
فروش فــوق العاده و حــراج می کنند. اين در حالی اســت کــه در برخی 
موارد، ايــن اقدام بــدون اخذ مجوزهــای الزم از اتحاديه صنــف مربوطه 
 صــورت می گيــرد و زمينه اجحــاف بــه مصــرف کننــدگان را فراهم 

می آورد.
او همچنين با اشــاره به مفاد آيين نامه اجرايی ماده ۸4 قانون نظام صنفی، 
تاکيد کرده که برای جلوگيری از تضييع حقوق مصرف کنندگان، ضرورت 
دارد با هماهنگی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت اســتان ها، نظارت بر 
فعاليت واحدهای صنفی شــرکت کننده در جشــنواره فروش فوق العاده 

و حراج در دســتور کار اتاق های اصناف سراسر کشــور قرار گيرد و ضمن 
کنترل فاکتورهای فروش، از تخلفات ناشــی از حــراج و فروش فوق العاده 
 غيرقانونــی در واحدای صنفی جلوگيری و نتيجه اقدامات به اين ســازمان 

منعکس شود.
اين مقــام مســئول در پايــان نامه تاکيــد کرده کــه هر واحــد صنفی 
که قصــد فروش فــوق العاده و حــراج برای کاالهــای خــود را دارد بايد 
ليســت کاالها به همــراه قيمت آنهــا و همچنين ميــزان تخفيف و مدت 
زمان مورد نظر را بــه اتحاديه صنفی مربوطه ارائه کند تا بررســی شــود 
 و در صــورت تاييــد مجــوز فــروش فوق العــاده بــرای واحــد صنفی 

صادر شود.

رئيس ســازمان بــورس در پاســخ بــه اين پرســش کــه آيا بــا عرضه 
خــودرو در بــورس کاال، قرعــه کشــی خودرو حــذف می شــود؟ گفت: 
در مــورد خودرو هايی کــه در بورس کاال عرضــه می شــوند، قاعدتاً قرعه 
 کشــی معنــی نخواهد داشــت و بــر اســاس عرضــه در بــورس انجام 

خواهد شد.
عشــقی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 ســيما دربــاره جزئيات اين 
خبر افزود: جلســه شــورای عالی بورس به رياســت وزير اقتصاد تشکيل 
شــد و بحث عرضه خودرو در بورس يکــی از موضوعات اصلی جلســه بود 
که با توجه به بحث هايی که در جلســه انجام شــد اعضای شــورای عالی 
بورس مصــوب کردند که عرضــه خودرو در بــورس ادامه پيــدا کند. وی 
ادامه داد: عرضــه خودرو هايی که قبل از اين در هيــات پذيرش بورس کاال، 
تصويب و پذيرش شــده و مــورد موافقت اعضــای اين هيات قــرار گرفته 
 است و در دو ماه گذشــته عرضه هايی را در بورس کاال داشــتند، ادامه پيدا 

خواهد کرد. عشــقی افزود: از عرضه کنندگان و خودرو سازان خواسته شده 
اســت که برنامه عرضه را ارائه دهند تا متقضايانی که می خواهند خريد های 
خود را انجام دهند بتوانند برنامه ريزی کنند و هر هفته مشخص باشد که چه 

خودرو هايی عرضه می شود. 
رئيس ســازمان بورس در پاســخ به اين پرســش که اين عرضه ها شــامل 
چــه خودرو هايی می شــود؟ و آيا تعــداد خودرو ها برای عرضه مشــخص 
شــده اســت؟ گفت: اين برنامه را خــودرو ســازان خواهنــد داد,، چون 
عرضه ها تــا االن غير منظم بود که يکــی از ايراد های اصلی مــا هم اين بود 
کــه تعــداد عرضه هــا در هفته های آينــده مشــخص نبود ؛ ان شــاءاهلل 
خودروســازان عرضه ها را با توجه به ميــزان برنامه توليدشــان و تعهدات 
 عرضه ای که دارنــد در هر هفته يا هــر دو هفته به صورت مشــخص اعالم 

خواهند کرد.
عشــقی تاکيد کرد: اين عرضه ها به تناســب تعــداد خودرو هايی که وجود 

دارد چند روز قبل از انجام معامله اعالم خواهد شــد تــا متقاضيان بتوانند 
برنامه ريزی الزم را برای خريد داشــته باشــند. وی در پاسخ به اين پرسش 
که آيا با عرضه خودرو در بورس کاال، قرعه کشــی خودرو حذف می شــود؟ 
گفت: در مــورد خودرو هايی که در بــورس کاال عرضه می شــوند، قاعدتاً 
 قرعه کشــی معنــی نخواهد داشــت و بر اســاس عرضه در بــورس انجام 

خواهد شد.
رئيس سازمان بورس در پاسخ به اين پرســش که با توجه به اينکه به تازگی 
شورای رقابت همه خودرو ها را مشــمول قيمت گذاری اعالم کرده است، آيا 
عرضه خودرو در بورس با اين تصميم منافاتی ندارد؟ گفت: خير؛ هيچ منافاتی 
با بحث دستورالعمل شورای رقابت ندارد، زيرا بر اساس بند ج ماده 36 قانون 
احکام دائمی کاال هايی که در بورس کاال پذيرفته می شوند بر اساس قوانين و 
مقررات بورس کااليی برخورد می شوند و مشمول هر نوع نظام قيمت گذاری 

نخواهند بود.

 بازار صعودي آهن از ابتداي سال آينده

فروش بلیت  پروازهای نوروزی بدون افزايش قیمت

شرايط فروش فوق العاده در شب عید اعالم شد

حذف قرعه کشی برای خودروهای عرضه شده در بورس
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رئيس اتحاديه درودگران و مبل ســازان تهران 
گفــت: يکــي از بزرگترين مشــکالت صنعت 
مبلمان، گراني مواد اوليه از جمله پارچه، اسفنج 

و چوب است. 
عليرضا عباســي، رئيس اتحاديــه درودگران 
و مبل ســازان تهران با اشــاره به چالش هاي 
صنعــت مبلمان، افــزود: مواد اوليــه با قيمت 
گــران توليــد مي شــود کــه هميــن عامل 
روي قيمــت نهايــي اثــر گذاشــته و باعــث 
 افزايــش قيمــت آن در 2 ســال اخير شــده 

است.
وي اضافه کرد: متاســفانه به بهانــه حمايت از 
توليد داخل، جلوي واردات پارچه گرفته شــده 
و همين عامل باعث ايجــاد انحصار براي توليد 
کنندگان داخلي شــد ضمن اينکــه نظارتي بر 
فعاليت توليدکنندگان مــواد اوليه وجود ندارد 
 و آنها هر طور که مي خواهنــد قيمت را تعيين 

مي کنند. 
عباسي گفت: در گذشته پارچه هاي رو مبلي از 
طريق گمرک و با پرداخت عوارض وارد ميشد، 
اما هم اکنون اين کاال به صورت قاچاق وارد مي 
شود و ديگر خبري از پرداخت گمرکي نيست و 
کاال با قيمت گزاف به توليدکننده مبل مي رسد.

رئيس اتحاديه درودگران و مبل ســازان تهران 
افزود: پارچه اي که در گذشــته متري 60 هزار 
تومان خريداري مي شــد اکنون قيمت آن به 
بيش از 200 هزار تومان رسيده که علت، نبود 
نظارت کافي بر فعاليت توليدکنندگان داخلي 
است ضمن اينکه قاچاقي که در اين زمينه انجام 
مي شــود موجب به وجود آمدن بازار آشفته در 
صنعت مبلمان شده است؛ و مبلماني که 10 تا 
1۵ ميليون تومان به فروش مي رســيد قيمت 
 آن هم اکنون بــه بيش از 30 ميليــون تومان 

رسيده است.
عباسي افزود: بايد قيمت مواد اوليه کاهش يابد 
تا قيمت نهايي نيز افزايشي نباشد؛ اين صنعت 
يکي از صنايع اشــتغال زاست به طوري که 10 
درصد اشتغال در کشــور را به خود اختصاص 

داده است. 
وي با بيان اينکه صنعت مبلمان يکي از صنايعي 
است که مورد تقاضاي کشورهاي ديگر است و 
مي توان از اين طريق ارزآوري کرد، گفت: اکنون 
مي توانيم به کشورهاي همســايه مانند عراق، 
افغانستان، گرجستان، ارمنستان و آسياي ميانه 
صادرات کنيم و در صورت رفع موانع، مي توان با 

افزايش توليد، صادرات بيشتري داشته باشيم.

رئيــس اتحاديه فروشــندگان لــوازم خانگي 
تهران گفــت: ۷۵ درصد لــوازم خانگي داخلي 
سازي شــده و فقط 2۵ درصد آن شامل موتور 
و پمــپ، وارد مي شــود. اکبر پازوکــي، رئيس 
اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگــي تهران با 
بيان مطلــب فوق افزود: در حــوزه لوازم صوتي 
و تصويــري هم بر خــالف لــوازم خانگي, 40 
 درصد داخلي ســازي شده اســت و 60 درصد 

وارد ميشود.
وي با اشــاره به اينکه ممنوعيت واردات، باعث 
شــد خال 40 ســاله نبود لوازم خانگي داخلي 
در کشــور جبران شــود و توليد لوازم خانگي 
افزايش يابد گفت: مشــکلي کــه در اين ميان 
وجود داشــت، اين بود که در دوران ممنوعيت 
واردات، برنامه ريزي بلند مــدت يا حتي کوتاه 
 مــدت بــراي افزايش توليــد وجود نداشــت، 
نمي دانستيم توليدات داخلي کفاف نياز داخل را 
ميدهد يا خير؟ به سرمايه گذاري منجر مي شود 
يا خير؟ به دليل همين بي برنامگي، کارخانجات 

توليدي مانند ارج و آزمايش راکد ماندند.
پازوکي گفت: چرا اکنون نبايــد صادرات لوازم 
خانگي با نام نشــان )برند( ملي داشته باشيم؟ 
عمق ســاخت محصوالت صنعت لوازم خانگي 
داخلي به ۷۵ درصد رســيده، امــا همين کاال 

که داخلي سازي شــده، با قيمت آزاد در بورس 
عرضه مي شــود و با قيمت دالر آزاد به دســت 
توليدکننده مي رســد. وي اضافه کرد: در سال 
هاي گذشته نام نشــان هايي )برندهايي( مانند 
بوش آلمــان، جنــرال الکتريــک و برندهاي 
خارجي کشــور را تــرک کردنــد و محصوالت 
ايراني سليقه مشتري شد به صورتي که همين 
 تقاضا، باعث شــد خدمات پــس از فروش هم 

رونق بگيرد.
پازوکــي گفــت: در برخي محصــوالت مانند 
مکروفر يا مکرويــو توليد داخلي نداشــته ايم 
که يکــي از شــرکت ها مجــوز توليــد آن را 
دريافت کرد و قرار است ســال آينده 30 درصد 
بومي ســازي کنــد. با ايــن وجود چــرا نبايد 
 چشــم اندازي در حــوزه لوازم خانگي داشــته 

باشيم؟
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
با اشــاره به صادرات لوازم خانگي، گفت: اکنون 
صادرات داريم، اما چشــمگير نيست در صورتي 
که اين توانايي در کشور وجود دارد که صادرات 
را افزايش دهيم، ما بايد نام و نشــان ملي براي 
صادرات داشته باشيم، اکنون آلمان، کره، چين و 
بسياري از کشورهاي ديگر نام نشان )برند( ملي 

براي صادرات دارند.

مدير دفتر بهره برداری از تاسيسات 
آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای 
تهران، گفــت: از مجموع ظرفيت 
1۸۸۸ ميليون متــر مکعبی پنج 
سد تامين کننده آب شرب استان 
تهران؛ 236 ميليون متر مکعب آب 
پشت سدها ذخيره شده که بيانگر 
اين اســت تنها حدود 12.۵ درصد 
از ظرفيت کلی ســدهای پنج گانه 
تامين کننده آب اســتان تهران پر 

است. 
عليرضا ارســطويی اظهار داشت: 
در حــال حاضــر ميــزان ذخاير 
ســدهای پنج گانــه تامين کننده 
آب اســتان تهــران، 236 ميليون 
متر مکعب اســت که اين رقم در 
روز مشــابه سال گذشــته بيش از 
31۷ ميليون متر مکعب بوده است، 
بر اين اســاس، حجم آب سدهای 
اســتان تهران 26 درصد نسبت به 
 روز مشــابه سال گذشــته کاهش 

يافته است.
وی افــزود: از مجمــوع ظرفيــت 
1۸۸۸ ميليون متــر مکعبی پنج 
سد تامين کننده آب شرب استان 
تهران؛ 236 ميليون متر مکعب آب 
پشت سدها ذخيره شده که بيانگر 
اين اســت تنها حدود 12.۵ درصد 
از ظرفيت کلی ســدهای پنج گانه 
تامين کننده آب اســتان تهران پر 

است. 
مدير دفتر بهره برداری از تاسيسات 
آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای 
تهران، حجم آب موجود در مخزن 
سد اميرکبير را حدود 23 ميليون 
متــر مکعب اعــالم و تصريح کرد: 
اين ميزان در روز مشــابه ســال 
گذشــته 3۹ ميليــون متر مکعب 
بوده است؛ همچنين حجم ذخيره 
آب سد طالقان از 1۷۸ ميليون متر 

مکعب سال گذشته به 144 ميليون 
 متــر مکعــب کاهش پيــدا کرده 

است.
وی خاطرنشان کرد: حجم ذخيره 
آب سد الر سال گذشته 13 ميليون 
متر مکعب بوده که در مقايســه با 
موجودی 12 ميليون متر مکعبی 
فعلی، يــک ميليون متــر مکعب 
کاهش را نشــان می دهــد، حجم 
آب ســد ماملو نيــز از ۷0 ميليون 
متر مکعب سال گذشــته، به 44 
ميليون متر مکعب رســيده و اين 
در حالی است که حجم ذخيره آب 
سد لتيان در مقايسه با روز مشابه 
سال گذشته با ۵ ميليون متر مکعب 
 کاهش به 12 ميليــون مترمکعب 

رسيده است. 
ارســطوئی در خصــوص ميــزان 
بارش ها نيز گفــت: ميزان بارش ها 
از ابتدای ســال آبی تاکنون ۷۹.۹ 
ميلی متر ثبت شده که اين ميزان 
در سال گذشــته ۹۵.4 ميلی متر 
بوده اســت؛ بر اين اســاس ميزان 
بارش هــا نســبت به ســال آبی 
قبــل آن 16 درصد و نســبت به 
 بلندمــدت 36 درصــد کاهــش 

يافته است.
وی تاکيد کرد: بايد به خاطر داشته 
باشيم که اقليم کشــور ما خشک 
و نيمه خشــک اســت و همواره از 
گذشــته درگيــر خشکســالی و 
کم آبــی بوده، هســتيم و خواهيم 
بود. بنابراين الزم اســت خودمان 
را با همين شرايط موجود سازگار 
کنيم و اين می طلبد که شهروندان 
در قبال اســتفاده و صرفه جويی از 
اين ماده حياتی احساس مسئوليت 
کنند تا در ماه های پيش رو بتوانيم 
 تاميــن آب مطمئــن و پايــدار 

داشته باشيم.

رئيس اتاق اصناف تهران در 
جريان ســفر هيئت اعزامي 
اين اتــاق به کشــور عمان 
براي شــرکت در نمايشگاه 
محصوالت ايرانــي با عنوان 
»البزار االيراني« پيشنهاد تشکيل کنسرسيوم مشترک 
جهت هم افزايي و همگرايي بيشتر فعاليت هاي اقتصادي 
تجار و بازاريان ايراني را به سفير ايران و فعاالن اقتصادي 

ايراني و عماني ارايه داد.
هيئت اعزامي اتاق اصناف تهران متشکل از علي توسطي، 
رئيس اتاق و رئيس اتحاديه فروشندگان ماشين آالت 
کشاورزي، صنعتي، ســاختماني و لوازم يدکي مربوط، 
اسماعيل کاظمي، نايب رئيس اول اتاق و رئيس اتحاديه 
فروشندگان مصالح ساختماني، حسين علي اکبري، نايب 
رئيس دوم اتاق و رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 
باطري و خدمات بــرق تخصصي خــودرو، غالمرضا 
صفرنژاد، رئيس اتحاديه تهيه کنندگان و فروشندگان 
چيني و بلور، محمد خادم منصــوري، رئيس اتحاديه 
فروشندگان دوچرخه و موتورســيکلت و لوازم يدکي 
مربوطه، ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک، مرادعلي شعبانلو، رئيس اتحاديه 

فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان، رسول شجري، 
رئيس اتحاديه کفاشــان دســتدوز، عليرضا عباسي، 
رئيس اتحاديه درودگران و مبلسازان، مسعود سپهرزاد، 
رئيس اتحاديه فروشــندگان فرش دستباف، مصطفي 
گودرزي، رئيس اتحاديه کاشيساز و کاشيفروش، رضا 
پاشابيگي، رئيس اتحاديه خواربارفروشان تهران به همراه 
محمدمهدي برومندي معاون وزير جهاد کشــاورزي، 
علي نجفي، سفير جمهوري اســالمي ايران در عمان و 
پريناز پيشداديان، مديرعامل مرکز تجارت بين الملل 
فکر برتر و رئيس نمايشگاه در مراسم افتتاحيه نمايشگاه 
دائمي بازار ايراني« 1۵ دي 1401در روز ميالد حضرت 

اميرالمومنين ) ع( در مسقط عمان حضور يافتند.
در مراسم افتتاحيه اين نمايشــگاه که برخي مقامات 
ايراني، عماني، سفرا و چهرههاي برجسته اي از چين، 
امارات متحده عربي، ترکيه، سوريه، سودان و دهها کشور 
ديگر حضور داشتند صالح، معاون وزير صنعت و تجارت 
عمان، فيصل رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن عمان 
و رئيس مرکز تجارت عمان سخنراني کرده و ضمن خوش 
آمدگويي به تجار ايراني، بر بازار آماده عمان براي ورود 

کاالي ايراني تاکيد کردند.
از مهمترين اهداف برنامه ريزي شده براي اين نمايشگاه 
ميتوان به تثبيت مکاني مشخص براي برقراري ارتباطات 
تجاري و تسهيل در ايجاد مناسبات مستقيم تجاري و 

اقتصادي طرف عرضه و طرف تقاضا، بازاريابي و فروش 
مســتقيم کاالهاي با کيفيت ايراني از سوي اصناف و 
بازاريان به طرف خارجي و همچنيــن تقويت فرآيند 
موضوعات بازاريابي، بازاررســاني و صادرات مجدد به 
کشورهاي هدف و... با تمهيدات و مساعدت مسئوالن و 
مديران شرکت ايراني فکر برتر اشاره کرد. از جمله برنامه 
هاي اين سفر ميتوان به ســخنراني رئيس اتاق اصناف 
تهران در همايش تجار ايراني و عماني و همچنين سفارت 
ايران، پيرامون مزاياي کيفي و کمي محصوالت ايراني، 
قابليت هاي توليد کاالهاي صادرات محور به کشورهاي 
منطقه بويژه عمان، اهميــت تعامل بخش هاي دولتي 
با بخش خصوصي بويژه بنگاه هاي کوچک و متوسط و 
اصناف و بازاريان تهران و کشور جهت معرفي و صادرات 
کاالهاي باکيفيت ايراني از جمله مواد غذايي، محصوالت 
کشاورزي، صنايع چرم و کفش، چيني و بلور، لوستر و 
چراغ هاي تزييني، پوشاک، آجيل و خشکبار، انواع فرش 
دستبافت و ماشيني، لوازم خانگي، صنايع چوبي و مبلمان 

و... با رفع موانع مالي و بانکي، اشاره کرد.
از ديگر دستاوردهاي اين سفر اتخاذ تمهيداتي با هدف 
تسهيل در امور گمرکي و ترخيص کاال در هر دو گمرک 
مبدا و مقصد، بازتعريف استانداردهاي عيني و مشخص 
در صادرات کاالها بويژه مواد غذايي و توليدات کشاورزي 
بود که با حضور رئيس اتــاق اصناف تهران، معاون وزير 

جهاد کشاورزي و سفير جمهوري اسالمي ايران در عمان، 
همراه با طرف هاي عماني به تحقق پيوست.

برگزاري نشست مشترک فعاالن اقتصادي ايراني و عماني 
با حضور هئيت رئيسه اتاق اصناف تهران، برخي از روساي 
اتحاديههاي صنفي تهران، محمدمهدي پورمندي معاون 
وزير جهاد کشاورزي جمهوري اسالمي ايران و علي نجفي 
سفير جمهوري اسالمي ايران در عمان، همراه با مسئوالن 
دولتي و هيات رئيسه اتاق بازرگاني عمان اقدام ديگري 

بود که در اين سفر به انجام رسيد.
دعوت هيات اعزامي اتاق اصناف تهران به محل سفارت 
جمهوري اسالمي ايران در مسقط و برگزاري نشستي 
اقتصادي با هدف بحث و تبادل نظر پيرامون گسترش 
روابط و رفع موانع صادراتي کاالهــاي ايراني با حضور 
سفير، روساي اتحاديه هاي صنفي و تجار ايراني برنامه 

ديگري بود که در اين سفر به انجام رسيد.
ســخنراني علي توســطي، رئيس اتاق اصناف تهران، 
محمدمهدي برومندي معاون وزير جهاد کشــاورزي، 
علي نجفي سفير جمهوري اســالمي ايران در نشست 
افتتاحيه و تاکيد ايشان بر ضرورت ارتقاي سطح همکاري 
هاي تجاري بين دو کشور، عبور از سطح دو ميليارد دالر 
مبادله تجاري، نقاط قوت تجارت با عمان و اهميت رفع 
موانع بانک هاي عماني براي تجار ايراني در روز افتتاحيه 
نمايشگاه به انجام رسيد که با استقبال طرفهاي عماني 

همراه بود
پيشنهاد تشــکيل کنسرســيومي براي هم افزايي و 
همگرايي بيشتر فعاليت هاي اقتصادي تجار و بازاريان 
ايراني جهت افزايش تعامالت کاري و تسهيم اطالعات 
تجاري و کاهش رقابت هاي منفي توســط رئيس اتاق 
اصناف تهران مطرح و پس از استقبال کليه طرفين در 

دستور کار قرار گرفت.
گفتني است نمايشگاه محصوالت ايراني با عنوان "البزار 
االيراني" از شنبه 1۵ بهمن به صورت رسمي در مسقط 
آغاز شده و تا شش ماه ادامه خواهد يافت. اين نمايشگاه، 
اولين سري از مجموعه نمايشگاه هاي بين المللي مرکز 
تجارت بين الملل فکر برتر در 3۷ کشور دنياست که هدف 
از آن، معرفي محصوالت توليدکنندگان ايراني، باال بردن 

سطح تبادل تجاري با کشورها و تسهيل صادرات است.

News kasbokar@gmail.com

کاالهاي با کيفيت ايراني از سوي اصناف و بازاريان به فروش می رسد

تشکيل کنسرسيوم مشترک اصناف ايراني در عمان

سدهای تهران فقط ۱۲.۵ درصد آب دارند

گراني مواد اولیه بزرگترين چالش صنعت مبلمان

۷۵ درصد لوازم خانگي داخلي سازي شده است
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آيين نامــه اجرايی حمايت از توليد گوشــی های 
هوشمند داخلی ابالغ شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی حمایت از تولید گوشی های 
هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک اصالح و ابالغ شد. به گزارش ایسنا به نقل 
از »پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت« هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ آبان 
۱۴۰۱، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و 
رفع مغایرت قانونی درخصوص »آیین نامه اجرایی حمایت از تولید گوشی های 
هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک«، با اصالح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
منابع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی 
باالی )۶۰۰( دالر تأمین و پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور و صد درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی 
های هوشــمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک )میکرو الکترونیک(، به منظور 

افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آیین نامه مصرف شود.

اصالح سنگ بنای بازار دانش بنیان ها ضرورت دارد
ورود موثر دانش بنيان ها به بازار سرمايه

دهقانی با اشاره به اینکه در کشور به مالکیت فکری، اعتباری داده نمی شود، گفت: 
باید با اصالح نقاط ضعف و قوت بخشیدن به نقاط روشن به شکل گیری بازار فناوری 

در کشور کمک کنیم.
به منظور تامین مالی دانش بنیان ها و ایجاد بازار درست فناوری در کشور و ورود 
شرکت های فعال دانش بنیان به بازار سرمایه، مراسم انعقاد تفاهم نامه فیمابین 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان بورس و 
اوراق بهادار برگزار شد. در این مراسم، که با حضور روح اهلل دهقانی، معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و دکتر مجید عشقی رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادر در محل سازمان بورس برگزار گردید، محورهای مهمی مانند 
همکاری در جهت هم افزایــی توانمندی های طرفین برای تحقق اقتصاد دانش 
بنیان و اجرایی ســازی قانون جهش تولید دانش بنیان در بازار سرمایه، امکان 
سنجی راه اندازی و توسعه بازار تخصصی برای پذیرش، درج و معامالت شرکت های 
دانش بنیان، خالق و فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال و نیز ارائه اطالعات مربوط به 
شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهوری جهت محاسبه و انتشار شاخص در بازار سرمایه و نیز تعیین مشوق ها 

مورد توجه و تاکید طرفین در این تفاهم نامه قرار گرفت.
در ابتدای این مراسم روح اهلل دهقانی ، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهور با ابراز خشنودی از  حضور در جمع موثر مجموعه بورس به عنوان 
یک نهاد تاثیرگذار، جهت دهنده و ارزش آفرین، بــه تبیین حوزه دانش بنیان  
پرداخت و خاطر نشان کرد: متاسفانه از مفاهیم ارزشمند سوءاستفاده می شود، 
مشکل اینجاست که کسی بابت سواستفاده از واژه ها و تعاریف، توبیخ نمی شود و با 
این سو ءاستفاده مفهوم واژگان تخریب می شود. بحث حمایت از ادبیات از همینجا 

ناشی می شود.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه از مفاهیم ارزشمند سوء استفاده می  کنیم، افزود: 
مشکل اینجاست که کسی بابت سوء استفاده از واژه ها و تعاریف، توبیخ نمی شود 
و با استفاده نابجا و غیردقیق مفاهیم واژگان ارزشمند را تخریب می کنیم. بحث 
حمایت از ادبیات سازی و گفتمان سازی حوزه دانش بنیان از همینجا و این آسیب 

شناسی ناشی می شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور درباره یکی از این تعاریف 
ارائه شده اشــتباه از مفهوم دانش بنیان در جامعه  گفت: از ابتدا به مردم اینگونه 
تفهیم شد که منظور از اقتصاد دانش بنیان، بازارهای فروش، خدمات سرویس 
های اینترنتی و مواردی از این قبیل است. در حالی که مفهوم تک یا دانش بنیان 
در دنیا بسیار با اهمیت تر از این نمونه ها و مصادیق است. سوال مهم در این رابطه 
آنست که آیا دانش بنیان نیاز به حمایت دارد یا اینکه نیاز به جذب و افتخار آفرینی 

در مجموعه های مالی؟
وی با طرح مثالی در رابطه با مقایسه دو شرکت که یکی در خودروسازی و دیگری در 
عرصه دانش بنیان فعال هستند، افزود: در حال حاضر قیمت روز دنیا یک خودرو دو 
تنی، مدل ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰ هزار دالر است. طبیعتا این کارخانه خودروسازی 
حداقل ۱۰ هکتار زمین و میلیاردها دالر زیر ساخت دارد. در نقطه مقابل آن، یک 
صنعتی در حوزه زیست فناوری در یک فضای هزار متر مربعی صد برابر کوچکتر از 
کارخانه خودروسازی، چهار دانه ویال ۵ گرمی تولید می کند و هر کدام را با قیمت 
۷ هزار دالر عرضه می کند. این در حالی است که عرضه این ۳۰ گرم ماده، ۳۰ هزار 
دالر می شود و ارزش اقتصادی ایجاد می کند. در نقطه مقابل، دو تن ماده نیز ۳۰ 
هزار دالر می شود با وزن صد هزار برابر بیشتر. مجموعه دانش بنیان با یک صدم 
فضا نسبت به مجموعه صنعتی فعال می شود؛ در حالی که زیر ساخت یکی میلیون 
دالری و دیگری میلیارد دالری است. ولی در بازار سرمایه دنیا ارزش هر دو شرکت 
با هم برابر است. دهقانی در ادامه با اشاره به اینکه وقتی واژه دانش بنیان را به کار 
می بریم باید منظور صنعتی باشد که چنین ارزش افزوده باالیی را ایجاد می کند تا 
راحت تر، ریسک و مخاطرات آن را مدیریت کنیم، اظهار داشت: وقتی سود سالیانه 
مجموعه ای دانش بنیان، بالغ بر هزار درصد باشد به راحتی در یک بخش خوب، 
فرصت های سرمایه گذاری، در اختیار آن قرار می  گیرد و این رویکردی عادالنه 
است؛ تا اینکه فرصت  های خوب فقط در اختیار صنعتی باشد که تنها سود ۵۰ 
درصدی برای ما دارد. وی افزود: لذا اگر مالک تعریف دانش بنیانی فقط در ورودی و 
فرآیند آن خالصه نشود و خروجی نیز به عنوان مالک مهمی در تعریف دانش بنیانی 
باشد و در سنجش شرکت ها ورودی، فرآیند و خروجی به طور توأمان مدنظر قرار 
گیرد و شرکت ها بر مبنای خروجی سنجیده شوند، طبیعتا ریسک های فعلی بسیار 
کاهش می یابد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه باید ادبیات حمایتی را از شرکت های دانش بنیان حذف کنیم، اعالم کرد: 
حمایت برای کمک از ضعیف معنا می یابد و در دیدگاه عمومی نیز همین تعریف 
را دارد. بنابراین به طور جدی به دنبال این هستیم که شرکتی که می تواند چنین 
سودآوری داشته باشد باید به بازار سرمایه وارد شود؛ و این اتفاق حتما رقم می خورد. 
البته از یکسو باید مراقب باشیم به چه کسی دانش بنیان می گوییم؛ از سوی دیگر 
باید توجه داشته باشیم که دانش بنیان واقعی سرمایه، زیر ساخت و درامد را به جای 
اینکه فردی استفاده کند، در بازار عرضه کند. وی مشکل فعلی با دانش بنیان های 
واقعی را در سرمایه های کم این شرکت ها نسبت به سودهایی که می برند عنوان 
کرد و گفت: این شرکت ها اتفاقا با سختی وارد بازار سرمایه می شوند. زیرا وقتی می 
توانند از محل سود خود به راحتی توسعه یابند، دلیلی برای باید اینکه مشارکت 
کنند، نمی یابند. یکی از مشکالت جدی این است که شرکت دانش بنیان واقعی با 
سود سرشار حاضر به مشارکت نیست، چه برسد به ورود به بازار سرمایه. از طرفی 
نیز به این باور داریم که سرمایه ها و نقدینگی که در اختیار مردم است اگر درست به 
سمت هدف مناسب هدایت شوند، همانقدر که می تواند در بعدی برای بازار آسیب 
زا باشد، از منظر سرمایه گذاری و هدایت به سمت تولید و اقتصاد دانش بنیان می 
توانند آفریننده و خالق باشد. دهقانی با اشاره به اینکه دارایی های شرکت های 
تکنولوژی بزرگ در دنیا، ساختمان، بتن، فوالد و زیرساخت نیست بلکه اختراعات 
شان و نظام مالکیت فکری آنها است، تاکید کرد: یکی از بحث های جدی که در 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حال پیگیری آن 
هستیم و حتی در اینجا و نیز در دستگاه های اجرایی باید پیگیری شود این است 
که سنگ بنای بازار دانش بنیان ها باید اصالح شود. اگر آن سنگ بنا درست نشود 

تالش های ما برای اصالح روند فعلی بی نتیجه می ماند.

اخبار

وزیر ارتباطات در حاشیه 
نشســت هیئت دولت در 
جمع خبرنــگاران گفت: 
همانطور که وعــده داده 
بودیم، امکان دسترسی به 
سایت هایی که ما را تحریم کرده اند، فراهم کردیم. 
وی ادامه داد: چند ده هزار سایت و سرویس مردم 
ما را از ارایه خدمات به مردم ایران محروم و تحریم 
کرده اند که این سایت ها مورد نیاز برنامه نویسان، 

محققان و کاربران حرفه ای اینترنت است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه نویسان برای 
دور زدن تحریم ها از فیلتر شکن استفاده می کنند، 
اظهار داشت: این کار هم امنیت آنها را به خطر می 
اندازد و هم سرعت را کند می کند و به همین دلیل 
سرویسی به آدرس »۴۰۳ .آنالین« راه اندازی شده 
است تا تمام سایت های تحریمی با حداکثر سرعت 

در دسترس باشد. 
وزیر ارتباطات اظهار داشت: اکنون در این سامانه 
۲۰۰ سرویس پرکاربرد در دسترس قرار دارد و هر 
سرویسی که تحریمی بوده و نیاز باشد، کافی است 
که کاربران در ســایت ثبت کنند تا دسترسی آنها 
فراهم شــود. زارع پور درباره گــردش باالی مالی 
فیلترشکن ها نیز گفت: رصد و پایش ارائه کنندگان 
فیلترشکن با ما نیست. وظیفه دستگاه های قضایی 
و امنیتی اســت. برآوردی هم از گردش مالی آنها 

نداریم. 
وزیر ارتباطات از دستور رییس جمهوری همچنین 
برای استفاده از سرریز فناوری پیشرفته فضایی در 
دیگر صنایع خبر داد و گفت: با راه اندازی پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند، دولت به یک اتاق شیشه 
ای تبدیل شده اســت و این می تواند زمینه های 

فساد را از میان بردارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، عیسی زارع پور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور در برنامه صف 
اول شبکه خبر با اشاره به نخستین پرتاب ماهواره 
بومی با ماهواره بر بومی در ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ گفت: 
این اولین قدم برای ورود به باشگاه فضایی و به جمع 
کشــورهایی بود که چرخه کامل صنعت فضایی را 
در اختیار دارند و اگــر بخواهیم  به یک قدرت برتر 
تبدیل شویم باید با شتاب این مسیر را ادامه دهیم.

وی با اعالم اینکه در یک ســال اخیر شش پرتاب 
فضایی در کشــور انجام شــده اســت که تاکنون 

ســابقه نداشــته، افزود: بخشــی از این پرتاب ها 
تحقیقاتی و بخشــی نیز عملیاتی بوده است. زارع 
پور با گرامیداشت یاد شهید طهرانی مقدم و شهدای 
ســازمان فضایی تصریح کرد: در این مســیر باید 
قدردان ایثارگری و تالش شهدایی باشیم که باعث 
شدند ما به جایگاه کنونی در صنعت فضایی دست 

پیدا کنیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از هدف های تعیین 
شده در برنامه دهســاله فضایی برای دستیابی به 
مدار ژئو )مــدار بیش از ۳۶ هــزار کیلومتر( اظهار 
کرد: انشااهلل در دولت ســیزدهم برنامه داریم برای 
دستیابی به این مدار در ابتدا پرتاب های تحقیقاتی 
را انجام دهیم و مطابق اهداف برنامه ۱۰ ساله فضایی 
باید با یک ماهواره بر بومی، یک ماهواره بومی را در 

مدار ژئو قرار دهیم.
وی از اهتمــام رییــس جمهوری بــرای پیگیری 
پیشرفت های صنعتی فضایی یاد کرد و افزود: آقای 
رییس جمهوری شــخصا پیگیر پیشرفت صنعت 
فضایی هســتند و بارها از من در این مورد ســوال 
کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره ۱۰ ساله فترت، 
شورای عالی فضایی در کمتر از یک سال گذشته دو 
بار  به ریاست رییس جمهوری تشکیل جلسه داده 
است و این نشان دهنده توجه ویژه دولت سیزدهم 

به صنعت فضایی است.
زارع پور با بیان اینکه تالش داریم تا پایان سال یک 
پرتاب دیگر داشته باشیم، گفت: پرتاب هر ماهواره 
برای ما اقتداری به همراه دارد و نشان می دهد که 
چطور جمهوری اسالمی ایران در اوج تحریم ها به 
این مرحله رسیده است. وزیر ارتباطات با اشاره به 
اینکه فناوری های فضایی باالترین استانداردها را 
دارد و از پیچیده ترین فناوری ها برخوردار اســت، 
خاطرنشان کرد: موضوع دیگر سرریز فناوری های 
پیشرفته فضایی در صنعت های دیگری چون لوازم 
خانگی و خودروسازی است که بنابه دستور رییس 
جمهور باید با همکاری با وزارت صمت نســبت به 
احصای کاربرد فناوری های فضایی در بخش های 
دیگر اقدام شود که البته بخشی از آن انجام شده و 

بخشی دیگر نیز در دست اقدام است.
وی به تنوع کاربردهای فناوری های فضایی اشاره 
کرد و افزود: یکی از کاربردهای فناوری های فضایی 
استفاده در شناسایی پدیده زمین خواری است که 
هم اکنون در پنجره واحد زمیــن این موضوع در 
دست اقدام اســت و  به زودی با استفاده از تصاویر 
ماهواره خیام امکان شناســایی ساخت و سازهای 
غیرمجازی که در نقاط مختلف صورت می گیرد با 
بهره گیری از  تحلیل های مبتنی بر هوش مصنوعی 

فراهم خواهد شــد. زارع پور با بیان اینکه بیش از 
۱۰۰ شرکت دانش بنیان به صنعت فضایی کمک 
می کنند، تصریح کرد: بدون حضور بخش خصوصی 
این دستاوردها در حوزه فضایی حاصل نمی شود و 
باید برای اقتصادی کردن این صنعت بیشتر از بخش 
خصوصی استفاده شود. وزیر ارتباطات استفاده از 
فناوری فضایی در حوزه کشاورزی را باعث ارتقای 
بهره وری در کشت محصوالت کشاورزی عنوان کرد 
و گفت: با استفاده از این فناوری می توانیم با دقت 
باالیی اقدام به تخمین میزان کشــت محصوالت 

مختلف کشاورزی کرد.
وی در ادامه در تشریح دستاوردهای حوزه ارتباطات 
و فناوری اِطالعات در ســال های بعد از انقالب به 
دســتیابی به دانش تعمیر فیبرهای دریایی دارای 
برق اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۲۹ 
میلیون مشترک تلفن ثابت و بیش از ۱۴۵ میلیون 
مشترک فعال تلفن همراه در کشور داریم که البته 
به دلیل تمرکز توجه ها بر توسعه ارتباطات همراه 
بخصوص در یک دهه گذشته، در حوزه ارتباطات 
ثابت عقب ماندگی هایی داریم کــه تالش داریم 
با اجرایی کردن طرح توســعه ارتباطات مبتنی بر 
فیبرنوری که از یک ســال گذشته آغاز شده است، 

این عقب ماندگی را جبران کنیم.
زارع پور با بیان اینکه تا پایان دولت ســیزدهم ۲۰ 
میلیون پوشــش فیبرنوری برای استفاده مردم از 
ســرعت های چند صد مگابیتی فراهم می شود، 
تصریح کرد: هم اکنون قریب به ۲،۵ میلیون پوشش 
 مبتنی بر فیبرنــوری ایجاد و ســال آینده بخش 
عمده ای از هدفگذاری انجام شده، محقق می شود. 
وزیر ارتباطات با اعــالم اینکه هم اکنون نزدیک به 
۹۰ درصد روستاهای باالی بیست خانوار به اینترنت 

پرسرعت متصل شده اند، گفت: بعد از ایجاد پوشش 
صددرصدی روستاها تا هفته دولت سال آینده، در 
گام بعد ارتقای کیفیت پوشــش ایجاد شده را در 

روستاهای سراسر کشور دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه در ابتدای امسال ۱۶ اولویت بومی 
سازی را اعالم کردیم و شــرکت های دانش بنیان 
در حال کار روی آن ها هستند، اظهار کرد: تا االن 
حدود ۹۲ درصد دستگاه های کشور به پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند متصل شده اند و بیش از ۳۰ 
درصد خدمات خود را از این طریق ارایه می دهند و 
برنامه داریم تا سال آینده ضمن ارایه صددرصدی 
خدمات دستگاه های دولتی و حاکمیتی در پنجره 
ملی خدمــات دولت هوشــمند، ۲۰ درصد از این 
خدمات هوشمندسازی شــود که یعنی با یک بار 
احراز هویت، برای ارایه خدمــات مدارک هویتی 
دریافت نشود و تمام استعالمات بدون نیاز به حضور 

فیزیکی انجام شود.
زارع پــور، راه اندازی پنجره ملــی خدمات دولت 
هوشــمند را تبدیل دولت به یک اتاق شیشــه ای 
دانست و تصریح کرد: با این کار ضمن کاهش جدی 
مراجعات که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه و 
مصرف انرژی می شــود، زمینه های فساد از میان 

برداشته می شود.
وزیر ارتباطــات همچنین با اشــاره به اســتفاده 
چشــمگیر مردم از پلتفرم های داخلــی، گفت: با 
حمایت های وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه ها و 
همچنین به همت جوانان متخصصی که در شرکت 
های دانش بنیان مدیریت این پلتفرم ها را برعهده 
دارند، هم اکنون پلتفرم های داخلی پاســخگوی 
نیاز مردم هســتند و روزانه میلیون ها کاربر از آنها 

استفاده می کنند.

وزير ارتباطات:

رصد ارائه کنندگان فیلترشکن با دستگاه های قضایی است
امكان دسترسی به سايت هايی كه ايران را تحريم كرده اند، فراهم شد 
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در آیین انعقاد قرارداد اعطای تســهیالت تبصره ۱۶ 
قانون بودجه مابین صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری و بانک ملی ایران، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان 
به ۲۸ صندوق پژوهش و فناوری اختصاص یافت. آیین 
انعقاد قرارداد اعطای تسهیالت تبصره ۱۶ قانون بودجه 
بین صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاســت جمهوری و بانک ملی با 
حضور روح اهلل دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، علــی وحدت، رئیس هیئت عامل 
صندوق نوآوری و شکوفایی، ابوالفضل نجار زاده، مدیر 
عامل بانک ملی ایران، سید محسن دهنوی، نماینده 
مجلس و مجتبی توانگر، نماینده مجلس در محل تاالر 

فردوسی بانک ملی برگزار شد.
تسهیالت این تبصره در راســتای حمایت از توسعه 
اشتغال در شــرکت های نوآور )اســتارتاپی(، فناور، 
دانش بنیان و خالق از طریق توسعه نظام اختصاصی 
تأمیــن مالی نــوآوری، بــرای پرداخت تســهیالت 
قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و فناوری با سقف 
مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری 
و شکوفایی ریاست جمهوری و دوره بازپرداخت حداکثر 
۶۰ ماهه اختصاص یافته اســت و تسهیالت مذکور تا 
سقف یک میلیارد ریال با اعتبار سنجی متقاضی و یک 

ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیالت صندوق های پژوهش و فناوری واریز می شود

خاندوزی، وزیر اقتصاد در این مراسم با تبریک ایام دهه 
فجر و با خداقوت از تالش های صورت گرفته، گفت: تمام 
تسهیالتی که در آیین تفاهم نامه امروز برای کمک به 
صندوق های پژوهش و فناوری در استان های مختلف 
در نظر گرفته شده است، همین امروز واریز می شود. 
وی ابراز امیدواری کرد که۴۰هزار میلیارد تومانی که 
به عنوان یک ابتکار سیاستی برای نخستین بار به بانک ها 
اجازه مشارکت در ارائه تسهیالت به دانش بنیان ها را 

می دهد، در اسفندماه سال جاری رخ دهد.
وزیر اقتصاد در رابطه با آســیب شناســی که در این 
وزارتخانه نسبت به شــرکت های دانش بنیان صورت 
گرفته اســت، اظهار کرد:  آسیب شناسی ما این است 
بازیگران اقتصاد دانش بنیان بیش از همه با محدودیت 
و چالش در تأمین مالی مواجه اند. نکته حائز اهمیت در 
این باره مسئله وثایق متفاوت با توجه به سرمایه گذاری 
این شرکت ها با ســایر بازیگران اقتصادی است. در دو 
مســیر حرکت کردیم و مقدمات آن را امسال فراهم 

کردیم، ان شا اهلل در سال ۱۴۰۲ ثمر می دهد.

وی افزود: بحث دیگر بحث ضمانت است که برای این 
شرکت ها حائز اهمیت است. بیش از پیش ضرورت دارد 
که ضمانت و تسهیالت نهادی را برای شرکت ها فراهم 
کنیم. نقش ضمانت در دنیا از نقش تسهیالت بانکی 
بسیار مهمتر است. اما در کشور جدی گرفته نشده است. 
در همین جا از  دکتر دهقانی فیروزآبادی ، معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برای تحقق 

این امر دست یاری می طلبیم.
خاندوزی اظهار کرد: در وهله دوم مسیر اعتبار سنجی 
شرکت های دانش بنیان است که نیازمند انجام اقداماتی 
برای تحقق و اجرای آن هستیم. البته مقدمات خوبی 
با همکاری معاونت علمی آغاز شده است که بستری 
بلندمدت برای فعالیت شرکت های دانش بنیان هم در 
نهاد ضمانت و هم در نهاد اعتبار سنجی است. وی در 
پایان ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده شاهد 
مشارکت فعال نظام بانکی برای فعال کردن زیست بوم 

شرکت های دانش بنیان باشیم.

تبصره 16 قانــون بودجــه برکتی برای 
شرکت های دانش بنیان است

علی وحدت، نیز در این مراســم با بیان اینکه اقتصاد 
دانش بنیان ملزومات خاص خود را دارد، گفت: بحث 
تأمین مالی این شرکت ها نیز زیست بوم خاص خود را 
دارد که اجزای مختلفی اعم از بازار ســرمایه، بانک ها 
بیمه ها، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 

آن را تشکیل می دهد.
وی با اشــاره به اینکه همکاری بانک ها با اکوسیستم 
نوآوری در کشور بســیار مطلوب است، افزود: بانک ها 
در سال های اخیر کمک شایانی برای ارائه تسهیالت 
به شــرکت های دانش بنیان کرده اند و در نقطه مقابل 
نیز شرکت های دانش بنیان به شدت اعتبار خود را نزد 
بانک ها افزایش دادند. حتی یک فقره از ضمانت نامه هایی 
که بانک ها صادر کردند، برنگشته است، حتی یک مورد 
از تسهیالت سررسید گذشته نشده است. بانک ها به 
شرکت های دانش بنیان به عنوان مشتریان بسیار خوب 

نگاه می کنند.
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: 
یک ظرفیت ۴۰ هزار میلیارد تومانی برنامه ریزی شد 
امیدواریم به سرعت انجام شــود زیرساخت های آن با 

شرکت های مشترک با بانک ها انجام شده است. وی با 
اشاره به اینکه امسال تاکنون از ارائه تسهیالت تبصره 
۱۶ قانون بودجه عقب هستیم، گفت: برخی از بانک ها 
مانند بانک ملی در اختصاص تسهیالت به خوبی عمل 
کرده اند که قابل تقدیر اســت. وی با تشکر از دولت و 
مجلس گفت: تبصره ۱۶ قانون بودجه به عنوان برکتی 

برای شرکت های دانش بنیان است.

رعایت عدالت جغرافیایی در سراسر کشور 
در پرداخت تسهیالت

نجار زاده، رئیس بانک ملی نیز در این مراســم با بیان 
اینکه این بانک در راستای حمایت از سیاست های عالی 
رهبر معظم انقالب و در جهت حمایت از شرکت های 
دانش بنیان تسهیالت اختصاص داده است، خاطرنشان 
کرد: فرایند اعتباری برای حوزه دانش بنیان ها در نظر 
گرفتیم. با توجه به نگاه حمایتی امروز برای انعقاد قرارداد 
در راســتای تعهدات ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت می کنیم. وی افزود: عدالــت جغرافیایی در 
سراسر کشور را در پرداخت تسهیالت رعایت می کنیم.

ساماندهی فناوری های جدید در کشور
توانگر، نماینده مجلس نیز در این مراسم گفت: ایران 
وارد تحوالت انقالب صنعتی شــد که ایــن اتفاق با 
تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان محقق شــد. 
وی افــزود: در اولین مراحل این تحــوالت قرار داریم 
و الزامــات آن را پیاده ســازی کنیم. لــذا مأموریت و 
مســئولیت عظیمی برای ســاماندهی فناوری های 
جدید داریم در کنار آن با در نظر گرفتن مصالح عامه 
باید کرامت انسانی را بهبود ببخشــیم و اکوسیستم 
 نوآوری و شــکوفایی را در بخش های قدیمی و سنتی

 اشاعه دهیم.
این نماینده مجلس با ابراز خرسندی از اینکه در مراسم 
شاهد حضور اکوسیستم های نوآوری برای تحقق این 
امر هســتیم، گفت: این تفاهم نامه اقدام مؤثری برای 
تضمین های مالی در زیســت بوم نوآوری کشور است. 
این تفاهم نامه قطعه ای از یــک پازل مربوط به فعاالن 
اکوسیستم نوآوری است. زیرا این تفاهم نامه در جهت 
چابک سازی و ارتقای شرکت های دانش بنیان کارساز 

است.

تســهیالت تبصره 16 قانون بودجه، کلی 
نوشته شده است

دهنوی، نماینده مجلس نیز در این مراسم با اشاره به 
اینکه در یک سال گذشته توسعه ادبیات دانش بنیان 
را داشته ایم، گفت: اکوسیستم دانش بنیان را مدیون 
مقام معظم رهبری هستیم زمانی که این گفتمان در 
کشور وجود نداشت رهبر انقالب این بحث را به روشنی 
مطرح کردند. از سال گذشته تا امسال، ادبیات اقتصاد 

دانش بنیان در کشور جاری و ساری شد.
وی افزود: در رابطه با تبصره ۱۶ قانون بودجه در سال 
گذشته عبارت تسهیالت قرض الحسنه را به کاربردیم. 
این تسهیالت، عموماً تسهیالتی حمایتی برای اعضای 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( یا تحت 
پوشش بهزیســتی اســت. اینکه عبارت دانش بنیان 
در این تبصره نوشته شــده است منجر به این می شود 
که ثبت و شــرایط تســهیالت حمایتی آن را وزارت 
اقتصاد و نه وزارت صمت، تعیین می کند.زیرا معتقد 
بودیم نگاه به اقتصاد دانش بنیان باید متفاوت از سایر 
تسهیالت اختصاص یافته باشد. این نماینده مجلس 
گفت: تسهیالت قرض الحسنه معموالً برای اقتصاد خرد 
در سطح خانوار اختصاص می یابد، اینکه به شرکت های 
دانش بنیان اختصاص یافته متفاوت بودن این شرکت ها 
را نشان می دهد. به جای تسهیالت مستقیم تسهیالت 
قرض الحســنه به این شــرکت ها پرداخت می شود. 
نزدیک ۶۰ صندوق داریم که باید با توجه به شناخت از 
زیست بوم نوآوری کشور، باید عاملیت از بانک ها بگیرند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: در بودجه ســال آینده 
تســهیالت تبصره ۱۶ در قانون بودجه به صورت کلی 
نوشته شــده اســت. درحالی که باید در قانــون بودجه 
تسهیالت و بند ۳ عبارت شبیه سال گذشته باشد. لذا همه 
اعم از اصحاب رسانه، فعاالن دانش بنیان و معاونت علمی 
و متولیان دیگر کمک کنند تا این بند افزایش عددی پیدا 
کند و از کلی بودن خارج شود. گفتنی است، صندوق های 
پژوهش و فناوری نهادهای غیردولتی هســتند که در 
کنار سایر مراکز پژوهشی و نهادهای توسعه فناوری در 
همه استان ها و بر اساس ماده ۱۰۰ برنامه سوم، ماده ۴۵ 
برنامه چهارم و ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور باهدف ایجــاد زمینه های 
مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و تأمین مالی 
فعالیت های پژوهشی، علمی و فناورانه، شرکت های نوپا ، 
خالق شتاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان تأسیس 
شد. میزان ســهامداری بخش دولتی در این صندوق ها 

حداکثر ۴۹ درصد و مابقی بخش غیردولتی است.

تسهيالت ۷00 ميليارد تومانی برای 28 صندوق فناوری

پرداخت ۴۰هزار میلیارد تومان به دانش بنیان ها 


