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اخبار
دسترسی همگانی روستاییان به اینترنت
پرسرعت همراه با رومینگ ایرانسل

از مجموع  39465روستای باالی 20
خانوار در کشور ،تعداد  35296روستا به اینترنت
پرسرعت متصل شدهاند که از این تعداد ،پوشش
شبکۀ  3Gو  4Gایرانسل در  25703روستا و
پوشش شبکۀ  3Gو  4Gهمراه اول در 8788
روستا برقرار است.
محرومیتزدایی ارتباطی از روستاهای
باالی  20خانوار کشور در روزهای اخیر با
سرعت بیشتری ادامه پیدا کرده و گزارشهای
مستمری از این اقدامات توسط وزارت ارتباطات
و فناوریاطالعات منتشر میشود .مطابق با
قانون برنامۀ ششم توسعه ،دولت موظف است
تا پایان این برنامه ،تمام روستاهای باالی 20
خانوار را به شبکۀ ملی اطالعات متصل کند .اما
هر کدام از این روستاها مطابق با موقعیت خاص
جغرافیایی ،محدودیت دسترسی به پهنای باند و
دالیل مختلف فنی ،ویژگیهایی دارند که تحت
شرایط خاص میتوانند تحت پوشش اینترنت
پرسرعت همراه اپراتورها قرار بگیرند.
یکی از امکاناتی که میتواند روستاهایی
با موقعیت خاص توپوگرافی را به شبکۀ 3G
و  4Gمتصل کند و به ویژه در مناطق مرزی
روشی کارآمد است ،استفاده از سرویس رومینگ
اپراتوری است .طبق آخرین گزارش منتشر شده
در سایت وزارت ارتباطات در تاریخ  11دیماه و
به گفتۀ فردین سعیدی ،مدیر کل  ICTاستان
کردستان ،با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه
که تنها تجهیزات مخابراتی یکی از اپراتورهای
همراه اول یا ایرانسل نصب شده است ،جهت
بهره مندی همزمان مشترکین روستاهای این
استان از خدمات هر دو اپراتور 244 ،روستای
کردستان تحت پوشش سرویس رومینگ قرار
گرفتهاند.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
کردستان ،با اشاره به برقراری خدمات رومینگ
صوت و داده در  244روستای استان گفت :از
این تعداد 228 ،روستای استان که دارای پوشش
ایرانسل بوده اند ،با برقراری سرویس رومینگ ،به
مشترکین همراه اول نیز سرویس میدهند و در
 16روستای دیگر که دارای پوشش همراه اول
هستند ،مشترکین ایرانسل نیز بهره مند شده اند
که در این راستا بیش از  23هزار خانوار روستایی
این استان ،می توانند از خدمات هر دو اپراتور
بهره مند شوند.
از سویی بر اساس گزارش رسمی
«طرح توسعۀ زیرساخت خدمات الکترونیکی
روستایی» ،منتشر شده توسط محمدجواد
آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوریاطالعات
در تاریخ چهارشنبه  21آبان  ،1399از مجموع
 39465روستای باالی  20خانوار در کشور،
تعداد  35296روستا به اینترنت پرسرعت متصل
شدهاند که از این تعداد ،پوشش شبکۀ  3Gو
 4Gایرانسل در  25703روستا و پوشش شبکۀ
 3Gو  4Gهمراه اول در  8788روستا برقرار
است .یعنی ایرانسل در تعدادی نزدیک به «سه
برابر» ( 2.92برابر) روستا بیشتر از همراه اول،
دارای پوشش شبکۀ اینترنتهمراه است.
با در نظر گرفتن پوشش گستردۀ اینترنت
پرسرعت همراه روستایی ایرانسل در کشور،
مطابق آمار باال ،بهرهگیری از ظرفیت سرویس
رومینگ این اپراتور و استفاده مشترکین سایر
اپراتورها از آن ،میتواند امکان بهرهمندی سریع
جمع بزرگتری از روستاییان باالی  20خانوار به
شبکۀ ملی اطالعات را فراهم کند.
مدیرعامل بورس کاال اعالم کرد:

دسترسی ۱۰۰هزار کشاورز به بازار با ابزار
گواهی سپرده کاالیی

مدیرعامل بورس کاال از دسترسی ۱۰۰
هزار کشاورز به بازار با ابزار گواهی سپرده کاالیی
خبر داد و گفت :امروز شاهد تکمیل زنجیره
ابزارهای مالی بورس کاال برای معامالت حوزه
کشاورزی هستیم.
حامد سلطانینژاد در مراسم افتتاح رسمی
معامالت صندوقهای کاالیی کشاورزی و گواهی
سپرده خرمای مضافتی با بیان اینکه تا پیش
از این صرفاً صندوقهای سرمایهگذاری طال
در بورس کاال فعال بوده است ،گفت :بورس
کاال در صدد راهاندازی صندوقهای کاالهای
کشاورزی بود که بر این اساس ،این صندوقها
با حمایتهای سازمان بورس و اوراق بهادار
سرانجام این صندوقها راه اندازی شد.
مدیرعامل بورس کاال افزود :گواهی سپرده
کاالیی ،ابزاری است که با استفاده از آن در
طرح حمایتی قیمت تضمینی جو و ذرت ،حدود
 ۱۰۰هزار کشاورز دسترسی به بازار پیدا کردند
و توانستند محصول خود را بفروشند؛ ضمن
اینکه در بورس کاالی ایران بازارهای مختلفی
وجود دارد که خوشبختانه امروز شاهد تکمیل
زنجیره ابزارهای مالی بورس کاال برای معامالت
حوزه کشاورزی بودیم؛ به نحوی که هم اکنون
محصوالت کشاورزی در بازار فیزیکی ،مشتقه و
مالی بورس کاال فعال است.
وی اظهار داشت :در حال حاضر با ورود
صندوقهای محصوالت کشاورزی ،سبد سرمایه
گذاری در بازار سرمایه متنوعتر شده است؛
این در شرایطی است که تحکیم پیوند بخش
کشاورزی با بازار سرمایه ،از این طریق کام ً
ال
عملیاتی بوده و امکانپذیر است؛ ضمن اینکه
پذیره نویسی برخی صندوقهامورد استقبال
قرار گرفته و کل واحدهای آن در روز نخست
به فروش رفته است.
به گفته سلطانینژاد ،هر دو صندوق
کاالیی کشاورزی دارای بازار گردان هستند
و با راهاندازی این صندوقها ،نقدشوندگی
در بازار محصوالت کشاورزی افزایش یافته
و در گام بعد توثیق آنها را خواهیم داشت؛
ضمن اینکه امروز عالوه بر صندوق کشاورزی،
شاهد افتتاح گواهی سپرده خرمای مضافتی
بم هستیم تا کشاورزان خرماکار از این پس
با سهولت بیشتر و قیمت بهتر امکان فروش
محصوالتشان را داشته باشند.
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ردپای عملیات روانی-تخریبی در بورس و نوسانات ارزی به روایت روحانی

تالش دولت حذف و اصالح قوانین دستوپا گیر جذب سرمایه است

رئیس جمهور با اشاره به عوامل سیاسی و
اجتماعی در امنیت سرمایه گذاری گفت :پیامی
که از مجموعه سیاست های کشور به سرمایه
گذار منعکس می شود باید پیام واحد و حمایت از
سرمایه گذاری باشد.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد
و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی،
با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری در هر کشور از
مهمترین مولفه های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن
است ،گفت :از بین بردن انگیزه های خروج سرمایه
از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج کشور،
دو گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد
کشور است.
رئیس جمهور امنیت و اعتماد متقابل دولت و
بخش خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب
سرمایه خواند و افزود :هیچ سرمایه گذاری که به
طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند ،نباید
در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس
ناامنی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کند.

روحانی هدف دشمن را از تحریم ها،
جلوگیری از سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت
ها و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد :دولت
همواره تالش کرده با حذف و اصالح قوانین و
مقررات دست و پا گیر و اصالح بروکراسی آسیب

زا زمینه جذب سرمایه را فراهم و از این طریق هم
تحریم ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و
ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت انجام
صحیح وظایف و ماموریت های وزارتخانه های

مرتبط با حوزه سرمایه گذاری اظهار داشت :باید با
ایجاد مشوق های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی
و تدوین قوانین شفاف در فرآیند اخذ مجوزها ،سهم
این مولفه اقتصادی را در کشور سرعت و توسعه
بخشید.
رئیس جمهور با بیان اینکه ممانعت از خروج
سرمایه از کشور صرفا با وضع قوانین و اقدامات
سلبی قابل تحقق نیست ،گفت :دولت از آن دسته
از سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در حوزه
اقتصاد مولد سرمایه گذاری انجام می دهند به
شکل ویژه حمایت کرده و مشوق هایی را برای
سرمایه گذاران و اطمینان از امنیت و سودآوری
سرمایه آنان در نظر گرفته است.
روحانی سیاهنمایی و عملیات روانی
تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس
و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال
بخشی از جامعه سرمایهداران و فعاالن اقتصادی
دانست و اظهار داشت :اتکا به توان داخلی منوط
به وجود اعتماد و امنیت الزم برای فعاالن عرصه
اقتصاد است که می تواند آثار تحریم را کاهش
داده و خنثی کند.

پورابراهیمی مطرح کرد؛ توزیع  ۱۲هزار میلیارد تومان رانت در بازار فوالد فقط در شش ماه

از مدیران بورسی بابت دستکاری در بازار سرمایه گزارش میخواهیم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت :اخیرا خبری منتشر
شد مبنی بر اینکه بانکها وارد حوزه پاالیشگاهی میشوند و صف خرید
بسیار سنگینی برای گروههای بانکی و پاالیشگاهی ایجاد شد بالفاصله
پس از خرید سهام این نمادها خبر تکذیب شد .چرا ناظر بازار بر این
موضوعات نظارت ندارد و اجازه میدهد که یک خبر کذب چنین تاثیری
را بر بازار بگذارد.
محمدرضا پورابراهیمی در مراسم آغاز به کار صندوق کاالیی
کشاورزی و آغاز معامالت گواهی سپرده کاالیی خرما با بیان اینکه هر چه
بتوانیم ظرفیتها و ابزارهای بازار سرمایه را افزایش دهیم به نفع آحادمردم
و در این بخش به نفع کشاورزان است ،گفت :توسعه بازار سرمایه در بخش
کشاورزی کمک به محرومترین آحاد مردم یعنی کشاورزان است که در
بخش بازار نیازمند حمایت جدی هستند.
وی ادامه داد :امروز عملیات گسترش گواهی سپرده کاالیی خرما
در بورس کاال آغاز میشود که شهرستان بم مرکز تولید خرمای مضافتی
محسوب میشود و این اقدام در تثبیت قیمت و بهبود شرایط قیمتی
بسیار موثر خواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :البته اطالع داریم که
تاکنون فقط یک انبار پذیرفته شده که امیدواریم سرمایهگذاران دیگر هم
به این حوزه جذب شوند.
پورابراهیمی با انتقاد از مسئوالن درباره بکارگیری بازار سرمایه و
نادیده گرفتن بخشی از قوانین موجود بورس گفت :طبیعتا بازار سرمایه در
تمام دنیا با هدف رشد اقتصاد کاهش ریسک شفافیت اطالعات جلوگیری
از رانت و  ...ایجاد شده و در ایران هم هدف از ایجاد بازار سرمایه همین
موضوعات بوده است.
وی ادامه داد :در ایران ورود نظام اقتصادی به بازار سرمایه از سال 46
آغاز شد که بعد از پیروزی انقالب توسعه و تقویت بازار سرمایه مجددا در

برنامه اول توسعه در دستور کار قرار گرفت.
پورابراهیمی با بیان اینکه بورس و بازار سرمایه سازوکار کامال مشخص
و واضحی دارد اظهار داشت :نمیتوان سازوکاری با عنوان بازار سرمایه و
بورس داشته باشیم اما محتوای آن را کنار بگذاریم باید از تمام ابعاد و
مولفههای آن صیانت شود .در حال حاضر یکی از مشکالت بسیار جدی در
کشور این است که هر کسی از نگاه خودش نسبت به تفسیر بازار سرمایه
اقدام میکند .این نماینده مجلس اظهار داشت :اولین قانون متقن بازار
سرمایه به سال  84برمیگردد و در قانون ماده  ،18قانون ابزار در بورس
تعریف شده است یعنی برای مثال اگر شرکت یا اوراقی وارد بازار سرمایه
میشود مشمول قیمتگذاری دستوری مناقصه و مزایدهها نخواهد شد
حال اگر دولت به بازار سرمایه اعتقاد دارد باید به این قوانین هم تن دهد
یا اگر این قوانین را قبول ندارد باید از مجلس بخواهد آن را تغییر دهد.
پورابراهیمی تاکید کرد :امروز در بخش فوالد با همین شکل نگاه مسئوالن
به بورس مواجه هستیم به طوری که هر چند فوالد وارد بورس کاال شده
اما برای آن قیمت دستوری در نظر میگیرد .اگر مسئوالن میخواهند
فوالد قیمت دستوری داشته باشد چرا بورس کاال را تشکیل دادند یا
اینکه چرا فوالد را وارد بورس کاال کردهاند.وی با تاکید بر عدم نظارت
مسئوالن به توزیع و قیمتگذاری کاالهای مشول ارز  4200تومانی گفت:
این تجربه را داریم هر وقت دولت وارد قیمتگذاری دستوری شده در آن
حوزه شکست خوردهایم به طوری که آمارهای رسمی بانک منرکزی سال
گذشته نشان میدهد تورم کاالهای اساسی که مشمول ارز  4200تومانی
میشدند بسیار باالتر از کاالهای غیراساسی بوده است بنابراین این نشان
میدهد دولت مدیریت بازار را کنار گذاشته است.
رییس کمیسیون اقتصادی ملجس تاکید کرد :در قیمتهای
دستوری دو طرف مصرفکننده و تولیدکننده زیانده اصلی هستند و در
این میان یک مشت دالل منتفع میشوند.

پورابراهیمی با بیان اینکه نظارت در بازار باید تقویت شود گفت :از
تمام این موضوعت از مدیران بورسی گزارش میخواهیم و گزارش این
اقدامات انجام شده مطالبه مجلس است.
وی با اشاره به نحوه عملکرد حقوقیها در بورس گفت :مجلس بارها
مسئوالن بورسی را برای توضیح عملکرد حقوقیها در بازار به مجلس
دعوت کرد اما شاهد آن هستیم که این رفتار حقوقیها به طور مستمر در
حال تکرار است .پورابراهیمی با اشاره به توجه به بازار سرمایه در بودجه
1400گفت :هم در بحث اوراق هم در بحث کامال توجه ویژهای به بازار
سرمایه شده و طبق الیحه بودجه  95هزار میلیارد تومان در سال آینده
در بازار سرمایه عرضه میشود.همچنین اخیرا با نامه رهبری مبنی بر
اصالحات بودجه 50 ،هزار میلیارد تومان به سقف انتشار اوراق اضافه شد.
پورابراهیمی همچنین با اشاره به اصالح برخی از قوانین بازار سرمایه
گفت :بر اساس گزارش ماده  45که در صحن علنی قرائت شده موارد
پیشنهادی اصالح قانون بازار سرمایه نهایی شد و به زودی در صحن
مطرح میشود و ما آماده همکاری با دولت برای اصالحیه قانون هستیم.

بانك
رییس بانک مرکزی:

پول خرید واکسن کرونا به حساب
سازمان بهداشت جهانی واریز شد

رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اعالم
کرد :پیش پرداخت توافقی برای خرید ۱۶.۸
میلیون دوز واکسن کوواکس به حساب کارگزار
سازمان بهداشت جهانی واریز شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از بانک مرکزی
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی در فضای
مجازی خود نوشت :همانگونه که قب ً
ال اعالم کرده
بودم ،بر اساس توافقات وزارت بهداشت و درمان
کشورمان ،برای دریافت تعداد  ۱۶.۸میلیون دوز
واکسن کوواکس ،پیش پرداخت توافقی برای خرید
واکسن مورد نظر با تالش همکارانم در امور بین
الملل و علیرغم موانع ایذایی ناشی از تحریم آمریکا،
با همکاری  ۲بانک ایرانی و  ۳بانک اروپایی ،در
اولین روز بعد از تعطیالت ژانویه ،به حساب کارگزار
سازمان بهداشت جهانی واریز شد .مبالغ بسیار
بیشتری نیز برای خرید واکسن کرونا تخصیص داده
ایم که در صورت تأیید مسئوالن وزارت بهداشت،
تأمین ارز خواهد شد .امیدوارم هرچه سریعتر شاهد
دریافت و بهره برداری از واکسنهای خریداری شده
و به خصوص واکسنهای تولیدی در داخل کشور
باشیم.

 ۱۸۶هزار متقاضی مسکن ملی افتتاح
حساب کردند

عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش
مسکن ،از افتتاح حساب  ۱۸۵هزار و ۸۳۹
متقاضی مسکن ملی در بانک مسکن خبر داد.
محمد حسن علمداری ،معاون امور اعتباری
بانک تخصصی بخش مسکن با اعالم اینکه ۱۸۵
هزار و  ۸۳۹نفر در این بانک برای اجرای طرح
اقدام ملی مسکن افتتاح حساب کردند از واریز
رقمی حدود  ۵هزار و  ۳۷۴میلیارد تومان از وجوه
متقاضیان به حساب بانک و تزریق رقمی معادل
 ۳۲۶میلیارد تومان به اجرای پروژههای طرح ،خبر
داد .وی ،تازهترین وضعیت واریز وجه به حساب
طرح اقدام ملی مسکن را اعالم کرد و گفت :تاکنون
تعداد  ۱۸۵هزار و  ۸۳۹نفر برای طرح اقدام ملی
مسکن افتتاح حساب کردهاند که از این تعداد ۱۲۸
هزار و  ۴۹۵نفر واریز اولیه وجوه خود برای اجرای
طرح اقدام ملی انجام دادهاند.عضو هیئت عامل
بانک ،مبلغ واریز شده به حساب طرح اقدام ملی
مسکن را معادل  ۵۳۷۳میلیارد و  ۹۰۰میلیون
تومان برشمرد و افزود :تاکنون از میزان پرداختی
مبالغ متقاضیان به طرح اقدام ملی مسکن معادل
 ۳۲۵میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان برداشت و به
پروژهها تزریق شده است.معاون مدیرعامل بانک در
امور اعتباری در خصوص تعداد پروژههای معرفی
شده به بانک ،توضیح داد ۳۰۴ :پروژه در قالب ۲۴
هزار و  ۹۹واحد به بانک معرفی شدند که بر اساس
تازهترین آمار ،تاکنون  ۷۵پروژه در قالب  ۷هزار و
 ۷۷۶واحد به دفترخانه ارسال شدند و با آنها انعقاد
قرارداد شده است.

