
ایران مال میزبان مشتریان بانک آینده
بان��ک آینده مجموع��ه ایران مال را می��دان اجرای 
طرح ویژه »آینده داران« برای خرید اعتباری کرده 

است.
مش��تریان بانک آینده می توانن��د از اول خردادماه، 
ب��ا دریافت اعتبار حداق��ل 10 )ده( میلیون ریال و 
حداکثر 50 )پنجاه( میلیون ریال، از فروشگاه های 
ایران مال که دارای نشان »آینده داران« است خرید 
کرده، س��ه ماه بعد به صورت قرض الحسنه پرداخت 
کنن��د. مبل��غ اعتبار بر اس��اس موجودی حس��اب 

انتخابی خود مشتریان، تعیین می شود.
س��اعات فعالیت مجموع��ه ایران م��ال در روزهای 
عادی از 10:00 تا 23:00 و در روزهای پایان هفته 
)پنج شنبه و جمعه( با یک ساعت افزایش تا 24:00 
است؛ فروشگاه های ایران مال در روزهای چهاردهم 
و پانزدهم خرداد نیز از س��اعت 13:00 تا 23:00، 

آماده خدمت رسانی به هم وطنان گرامی است.

بانک توسعه صادرات ایران تا سقف 
15000 میلیارد ریال اوراق گام صادر 

می کند
بانک توسعه صادرات با هدف رفع موانع رونق تولید و 
تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار با مجوز بانک 
مرکزی تا س��قف 15000 میلیارد ری��ال اوراق گام 
صادر می کند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
ص��ادرات، گواهی اعتبار مول��د )گام(، به عنوان یک 
ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای 
پول و سرمایه، امکانات جدیدی را برای تأمین اعتبار 
بنگاه ه��ای تولیدی فراهم می کند که بر اس��اس آن 
تولیدکنن��دگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از 
بانک عامل، انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در 
سررس��ید را درخواس��ت کرده و به بنگاه فروشنده، 
مواد اولی��ه تحویل می دهند.براس��اس این گزارش، 
گواهی یاد ش��ده، عالوه بر قابلی��ت نقل و انتقال در 
بازار پول در بازار س��رمایه نیز قابل معامله است. این 
امر بدان معناست که سرمایه گذاران خرد و کالن از 
طریق بازار س��رمایه، به عنوان مکمل سیستم بانکی 
کشور در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
عمل نموده که این امر بدون تحمیل فش��ار مضاعف 
بر سیستم بانکی کشور، به رفع مشکالت واحدهای 

تولیدی کمک شایانی خواهد کرد.
مراحل درخواست اوراق گام

ای��ن روش برای تامین س��رمایه در گ��ردش  )مواد 
اولیه، ل��وازم یدکی و ابزار کار مصرفی( مش��تریان 
حقوق��ی بان��ک که مج��وز فعالی��ت در بخش های 
اقتص��ادی مول��د داش��ته و ماهیت فعالیت ش��ان 
تولیدی صادراتی باش��د، کاربرد داشته و می توانند 
با مراجعه به بانک و معرفی بنگاه فروش��نده )اعم از 
تولیدی یا خدماتی( درخواس��ت خود را ارایه کنند.

درص��ورت صدور مصوبه، مفاد آن به متقاضی ابالغ 
شده و پس از انجام اقدامات الزم توسط وی )نظیر 
ارای��ه وثایق، بیمه نامه وثای��ق و ...( قرارداد منعقد 
خواهد ش��د. در این مرحل��ه متقاضی باید به بنگاه 
فروش��نده اطالع دهد تا برای انجام مراحل بعدی، 
به شعبه مربوطه بانک مراجعه کرده تا اوراق صادر 
و در اختی��ار وی گذارده ش��ود.در روش اول انتقال 
مالکیت اوراق توس��ط فروش��نده به اشخاص دیگر، 
قابلیت انتق��ال از زمان صدور تا یک شش��م زمان 
صدور تا سررس��ید، صرفا در ب��ازار پول و از طریق 

سامانه گام خواهد بود. 

کارمزد تراکنش های بانک صادرات 
٢0 تا ٣٤ درصد کمتر از میانگین 

شبکه بانکی در فروردین ٩٩
کارم��زد تراکنش های ابزاره��ای مختلف بانکداری 
الکترونی��ک بانک صادرات ای��ران در فروردین ماه 
س��ال جاری 20 ت��ا 34  درصد کمتر از متوس��ط 

کارمزد شبکه بانکی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی »اقتصادگردان«، این بانک به 
دلیل ارقام بزرگتر تراکنش های خود و برخورداری 
از حساب ها و تراکنش های کسب و کارهای بزرگتر، 
با کاهش قابل توجه کارمزدهای پرداختی در اغلب 
ابزارهای بانکداری الکترونیک در مقایس��ه با سایر 
بانک ها روبرو شد و بین 20 تا 34 درصد نسبت به 
سایر بانک های کشور، کمتر کارمزد پرداخت کرد.

این بانک در بین بانک های کشور با وضعیت بهتری 
از نظ��ر کارم��زد و هزینه تراکنش ق��رار دارد و به 
ازای ه��ر تراکنش 10 هزار ریالی معادل 105 ریال 
هزینه کارمزد پرداخت کرده که 20 درصد کمتر از 

میانگین 131 ریالی کل بانک های کشور است.
بانک های کش��ور در فروردین و اردیبهش��ت ٩٩ با 
وجود کاهش 12 درصدی کارت های تراکنش دار به 
خاطر ش��یوع کرونا، به ازای هر 10 ه��زار تومان یا 
ص��د هزار ریال تراکنش، مع��ادل 131 ریال کارمزد 
پرداخ��ت کرده ان��د و هزینه کارم��زد تراکنش ها در 
سیستم بانکی معادل 1.3 درصد رقم تراکنش است.

همچنی��ن نس��بت کارم��زد پرداختی ب��ه ازای هر 
100 ه��زار ریال تراکنش خرید با احتس��اب اجاره 
ابزار کارتخوان نش��ان می دهد که بانک های کشور 
ب��ه ط��ور میانگی��ن در فروردین ٩٩ ب��ه ازای هر 
100 ه��زار ریال تراکن��ش کارتخوان ها 320 ریال 
کارم��زد یا هزین��ه پرداخت کرده ان��د در حالی که 
بان��ک صادرات با 21٧ ریال کارمزد در مقایس��ه با 
این رقم،32 درصد هزینه کمتر نسبت به میانگین 
شبکه بانکی داش��ته و از وضعیت بهتری نسبت به 
بقیه بانک های کش��ور برخوردار اس��ت و در نتیجه 
س��ودآوری و درآمدزایی و هزین��ه کمتری از محل 

تراکنش بانکی و کارتخوان ها داشته است.

اخبار گزارش

وزیر اقتصاد گفت: با افتتاح و ش��روع ب��ه کار پنجره واحد 
فیزیکی کس��ب و کار زمان الزم برای ش��روع یک فعالیت 
اقتص��ادی در ایران از ٧5 روز به س��ه روز تقلیل پیدا کرده 

است.
فرهاد دژپس��ند در مراس��م افتتاح  پنج��ره واحد فیزیکی 
کسب و کار با ابراز خوش��حالی از اینکه امروز را به واسطه 
گسترش نقش، سهم و دامنه فعالیت بخش خصوصی، روز 
مبارکی بنامیم، اظهار داشت:دلیل مبارک بودن امروز یکی 
افتتاح پنجره واحد فیزیکی  است و دیگری شروع مدیریت 

سهام عدالت به دست خود مردم است.
وی ب��ا تأکید بر اینکه ب��ه زودی  پنجره  واحد الکترونیکی  
افتتاح می ش��ود، گفت: در این شرایط که باید از تجمعات 
جلوگی��ری کرد، پنجره واحد الکترونیکی کس��ب و کار نیز 
از اقداماتی اس��ت که آقای دهن��وی معاون بنده پیگیر این 
موض��وع بوده و قول می دهم و یقین دارم به زودی آن نیز 

افتتاح می شود.
وزیر اقتصاد در خصوص سهام عدالت و شروع مدیریت آن 
توسط مردم از امروز، خاطر نشان کرد: پدیده دوم که امروز 
رخ داد،  آغاز یک فعالیت بسیار مهم است   و سالهای سال 
بخش عظیمی از مردم دارنده س��هام عدالت بودند و امروز 
سهمی که در مالکیتشان بود را می توانند، مدیریت کنند. 
می توانند تصمیم بگیرند ، به س��هامداری خود ادامه دهند 
)توصیه می کنیم س��هام خود را نگهدارند( و یا بفروشند و 

یا با فروش آن اقدام به خرید سهام دیگری کنند.
دژپس��ند در مورد افتتاح  پنجره واحد فیزیکی کسب و کار  
با  بیان اینکه چرا برای کاری که در دنیا مدتها است شروع 

ش��ده، اس��تقبال می کنیم؟ تصریح کرد:  در ایران به طور 
متوسط شروع یک فعالیت اقتصادی ٧5روز طول می کشد 
و این عدد برای یک فعال اقتصادی که قصد سرمایه گذاری 
دارد خیلی زیاد است و با افتتاح و شروع به کار پنجره واحد 
فیزیکی کس��ب و کار به س��ه روز تقلیل پیدا کرده اس��ت، 

بنابراین باید این اتفاق مورد استقبال قرار گیرد. 
وی افزود: در 1٩بهمن ماه سال ٩٨ قول دادم که این اقدام 
در اردیبهشت ماه این سال اتفاق بیفتد و خوشحالم که این 
امر محقق ش��د و برای برگزاری مراسم، افتتاح آن به امروز 
10 خرداد ماه موکول شد. بر این اساس هر فعال اقتصادی 
که از این پس کارش بیش از س��ه روز طول کشید،  حتما 

شکایت کرده و با تلفن  1٨٦٦  تماس بگیرد. 
به گفته دژپس��ند، م��ا پای این کار ایس��تاده ایم و خود را 
موظف به رفع مش��کالت آن می دانیم. اقتصادی که بیش 
از یک دهه مقام معظم رهبری ش��عارهای سال را به عنوان 
اقتصادی اختصاص دادند و در سالهای اخیر تولید را محور 
ش��عارها اعالم کردند، باید برای رسیدن به این مسیر قدم 

برداریم. 
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید به این س��مت حرکت کنیم که 
فعال اقتصادی با کمترین موانع به س��مت سرمایه گذاری 
پیش برود. با توجه به اینکه چند س��ال است شرایط خوبی 
در س��رمایه گذاری  نداریم و کش��ور با موانع و مشکالت و 
تحریم دشمن روبه رو اس��ت، بنابراین حتما باید خودمان 
موانع را به حداقل و سرعت را به حداکثر برسانیم و سرمایه 
گذاری و اس��تفاده از ظرفیت اس��می کشور مثل نان شب 

واجب است.

وی تاکید کرد: برای مقابله با بیکاری، افزایش س��هم ایران 
در اقتص��اد بین المللی و ایف��ای نقش موثر در رونق تولید، 

باید سرمایه گذاری  و تولید با سهولت در جریان باشد.
دژپسند اظهار داشت: سرمایه گذار باید به گونه ای محیط 
کس��ب و کار برایش فراهم باشد که بداند از نقطه شروع تا 
پایان چه وضعیتی داش��ته و حتی بتواند به سرمایه گذاری  
خارجی فکر کند. همچنین باید به کاهش  ش��کاف سرمایه 
کمک کنی��م. روزی خبر بدهند که میزان س��رمایه اداری 
از می��زان  اس��تهالک کمتر بوده باید به فک��ر فرو برویم ، 
بنابرای��ن تا این اتفاق رخ ن��داده باید همه دغدغه ما هموار 

کردن راه برای سرمایه گذار باشد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: سلسله اقدامات ما برای بهبود شرایط 
و کمک به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی ادامه دارد و تا 
پایان امس��ال همه استانها به پنجره ه واحد فیزیکی متصل 
خواهند ش��د.  امس��ال برای دستیابی به رش��د اقتصادی 

مقب��ول ، حداقل به هزار هزار میلیارد تومان س��رمایه نیاز 
داریم که بخش��ی از منابع دولت وبانک ها تامین می شود 
و باید س��عی کنیم  منابع بانک به سمت بخش خصوصی و 
س��رمایه گذاران حرکت کند. همچنین باید  سرمایه داران 

خرد را جذب و به سرمایه گذاری بزرگ سوق دهیم.
وی گفت:  از اول اس��فند س��ال کذش��ته  با ش��روع کرونا 
یکی از رویکردهای ما  این اس��ت ک��ه مالیات ابزاری برای 
سرمایه گذاری خرد باشد و ابزاری برای ورود بیشتر بخش  
خصوصی به بازار س��رمایه باشد .البته  برنامه های دیگری 
برای افزایش س��رمایه و سرمایه گذاری  داریم . البته  برای 
جامع عمل پوش��اندن و اعتالی اقتص��اد یکی از راه ها این 
است که من و تو را کنار گذاشته  و ما بشویم، امروز  بخش 
خصوصی و حاکمیت در کنار هم بوده و این ما شدن شروع 
ش��ده است . اگر ما شدیم،  اقتصاد به جایی می رسد که با  

سر بلندی از آن یاد کنیم. ایرنا 
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رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شد؛
 بازگشایی مسیر فعالیت اقتصادی 

برای بخش خصوصی 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی 
اقتصاد بهترین کار این است که مسیر فعالیت اقتصادی 
برای بخش خصوصی باز ش��ود گفت: با باز شدن مسیر، 

ادامه راه نیز میسر می شود.
غالمحس��ین شافعی  گفت: پس از تصویب قانون فضای 

کس��ب و کار از س��ال ٩1 تاکن��ون،  اقدام��ی عملی  با 
این تاثیرگ��ذاری در ارتباط با اجرای ای��ن قانون انجام 
نشده است که این امر لطمات زیادی را به اقتصاد ایران 
وارد کرده اس��ت.  رئیس ات��اق بازرگانی صنایع، معادن 
و کش��اورزی ایران بیان داش��ت: از مدتی قبل مکاتبه با 
وزی��ر اقتصاد برای ایجاد دادگاه های تجاری آغاز ش��د و 
پیش��نهاد این بود که در مرحله اول در 5 استان بزرگ 
این اقدام انجام ش��ود، اما اکنون جمع بندی بر آن شده 
ک��ه ابتدا این دادگاه ها در تهران راه اندازی و س��پس در 

سایر استان ها راه اندازی شود. 
وی با اش��اره به صحبت های دهقان در جلسه که اشاره 
کردند ش��روع فضای کسب و کار ٦0 تا ٧0 روز به طول 
می انجامد گفت: اگر چنین چیزی بود بس��یار عالی بود 
زیرا فرآیند  آغاز یک کسب و کار بسیار طوالنی است  و 

در مواردی حتی یک سال هم طول می کشد. 
شافعی اظهار داشت: باید مس��یر برای بخش خصوصی 
باز باش��د و در این صورت بخ��ش خصوصی می داند که 

چگونه مسیر را ادامه دهد. اتاق بازرگانی   

در سال گذشته ثبت شد؛
 ٣6.7 درصد؛ تورم شاخص کل 

قیمت تولیدکننده 
مرکز آمار ایران گزارش ش��اخص قیمت تولیدکننده در 

سال 13٩٨ را منتشر کرد.
مرکز آمار ایران گزارش ش��اخص قیمت تولیدکننده در 
ای��ران- س��ال 13٩٨  ) بر مبنای س��ال پایه 13٩0( را 

منتشر کرد.

در س��ال مورد بررسی ش��اخص تمامی بخش های اصلی 
بجز بخش تولید برق در مقایس��ه با سال 13٩٧ افزایش 

داشته است.
ش��اخص قیم��ت تولیدکنن��ده کل در س��ال 13٩٨ به 
4٧4,٨ رس��ید که در مقایس��ه با همین اطالع در سال 
13٩٧، 12٧.5 واحد افزایش داش��ته است. در بخش های 
اصل��ی تولیدکننده و ارائه دهن��ده کاالها و خدمات در 
س��ال 13٩٨، شاخص ساالنه بخش کش��اورزی معادل 
4٨٩.0، معدن 50٧.٦، صنعت )س��اخت( 542.3، تولید 

برق 121.2، و بخش های خدمات 3٨2.5 بوده است. 
تغییرات ش��اخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال 
قبل )تورم س��االنه( در سال 13٩٨ با 10,٧ واحد درصد 
کاهش نس��بت به سال قبل از عدد 4٧.5 درصد در سال 
13٩٧ به 3٦.٧ درصد در سال 13٩٨ رسید. به عبارتی، 
میانگی��ن قیمت دریافتی توس��ط تولیدکنندگان و ارائه 
دهندگان کاالها و خدمات، به ازای فروش محصوالتشان 
در داخل کش��ور، در سال 13٩٨ نسبت به سال 13٩٧، 

3٦.٧ درصد افزایش داشته است. فارس

خ��ب��رخ��ب��ر

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با 
بیان اینکه تاکنون 10 میلیون نفر از 12 میلیون دارنده 
کد بورسی سجامی ش��ده اند، گفت: تاکنون کم تر از 10 
ناشر و شرکت بورسی سود سهام خود را از طریق سجام 

واریز کرده اند.
حس��ین فهیم��ی در م��ورد خواس��ته ٨2 ه��زار نفر از 
مخاطبان س��امانه »فارس من«، خبرگ��زاری فارس که 
خواستار واریز سود مجامع شرکت های بورسی از طریق 
س��امانه جامع اطالعات مش��تریان سجام، ش��ده بودند، 
گفت: ما هم موافق این مس��اله هس��تیم و حاضریم این 
بیانیه را امضا کنیم، باید شرکت های بورسی یا اصطالحا 
ناش��ران بورسی که سود سهام مجامع خود را به شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی و تس��ویه وجوه بدهن��د، در آن 
صورت ما ظرف یک روز این س��ود را بدون کم و کاست 

به حساب سهامداران واریز می کنیم.
وی گفت: تاکنون هر ناش��ری که سود مجامع خود برای 
س��هامداران را در اختیار ما گذاشته، بالفاصله به حساب 

سهامداران واریز کرده ایم.
مدیرعامل سمات در پاسخ به اینکه تاکنون چند شرکت 
بورسی سود سهام خود را از طریق شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و س��امانه سجام واریز کردند، گفت: کمتر از 10 
شرکت یا ناش��ر از این طریق سود سهام مجامع خود را 

واریز کردند که بالفاصله به سهامداران داده ایم.
فهیم��ی در م��ورد اینکه آی��ا الزامی برای ش��رکت های 
بورسی و ناش��ران برای واریز س��ود مجامع شرکت ها از 
طریق سجام وجود دارد، گفت:  البته الزام مقرراتی وجود 
دارد، اما این الزام قوی نیس��ت و هنوز ناشران بورسی از 
آن تمکین نکرده اند و الزم اس��ت که در مجمع عمومی 
ش��رکت ها نیز وقتی سود برای س��هام تصویب می شود 
به اطالع س��هامداران برس��د و اعالم ش��ود که این سود 
سهام از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و از طریق 
شماره شبای سهامداران که در سامانه سجام ثبت شده 
اس��ت، به حساب سهامداران و ذی نفعان واریز می شود و 

بعد از آن پول س��ود را به حساب شرکت سپرده گذاری 
واریز کنند و ما هم از طریق سجام همان روز به حساب 

سهامداران واریز می کنیم.
وی در مورد اینکه چه تعداد از س��هامداران بورسی عضو 
سامانه جامع اطالعات مش��تریان، سجام شده اند، گفت: 
آنهایی که تازه س��هامدار بازار س��رمایه شده اند از طریق 
ثبت در س��امانه سجام آمده اند و سهامداران قدیمی هم 
تعداد زیادی سجامی شده اند و در مجموع از 12 میلیون 
فع��ال بازار س��رمایه تاکن��ون 10 میلیون نفر س��جامی 
شده اند و به راحتی می توان سود سهام مجامع شرکت ها 

را از طریق سجام برای آنها واریز کرد.
مدیر عامل سمات در مورد اینکه آیا مقررات الزامی برای 
ش��رکت های بورس��ی مبنی بر واریز سود از طریق سجام 
ایجاد می کند یا خیر، گفت: مقررات و دس��تورالعمل های 
قوی که ناشران و ش��رکت های بورسی را مجاب کند که 
س��ود مصوب مجمع را به شرکت سپرده گذاری بدهند و 
از طریق س��جام به حساب سهامداران واریز کند، در حال 
حاضر وجود ندارد. فهیمی گفت:  هر سال به طور متوسط 
50 هزار میلیارد تومان س��ود اوراق با درآمد ثابت و سود 
سهام از طریق ناشران بورسی و دولت به عنوان ناشر اوراقی 
که سررسید می شوند و نیز سود اسناد خزانه و صکوک با 
درآمد ثابت به حساب سهامداران و دارندگان اوراق واریز 
می شود که اگر این پول به حساب شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تسویه وجوه واریز شود، همان روز با دقت کافی 
و با س��رعت عمل به حساب س��هامداران از طریق شماره 
ش��با اعالمی در سامانه س��جام واریز می شود، اما فعال در 

مورد شرکت های بورسی قوانین الزم االجرا نداریم.
وی در مورد اینکه در حال حاضر سود سهام شرکت های 
بورسی چگونه به سهامداران پرداخت می شود، گفت: هر 
ش��رکت بورسی یک شماره حس��اب در بانک مورد نظر 
خود را اعالم می کند و س��هامداران با مراجعه به یکی از 
ش��عب آن بانک و با اعالم کد ملی خود سود سهام خود 

را دریافت می کند.  فارس 

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی؛

هنوز الزام قانونی برای واریز وجود ندارد
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات در واکنش به خبر 
هزین��ه 1٩ ه��زار میلیاردی برای توس��عه ش��بکه ملی 
اطالعات، گفت: برای توس��عه ش��بکه ملی اطالعات که 
امروز همه مردم و س��ازمان ها از مزیت های آن استفاده 
می کنند و به واس��طه آن تمام کش��ور مجهز به اینترنت 
4G ش��ده اس��ت، بیش از 100 هزار میلی��ارد صرفا در 

بخش خصوصی هزینه شده است.
محمدج��واد آذری جهرمی ، با بی��ان این که خبری که 
در خصوص هزینه های توسعه  زیرساخت های شبکه ملی 
اطالعات منتش��ر شده کمی نادرس��ت است، گفت: این 
که در خبری آمده است که برای توسعه زیرساخت های 
ارتباطی ش��بکه ملی اطالعات 1٩ ه��زار میلیارد تومان 
هزینه شده اس��ت، باید بگویم رقم بیشتر از اینهاست و 
همانطور که هفته گذش��ته نیز در خبرها آمد، صرفا یک 
بخش خصوصی بی��ش از 100 هزار میلیارد تومان برای 

توسعه زیرساخت این شبکه هزینه کرده است.
آذری جهرم��ی تاکید کرد: نتیج��ه هزینه هایی که برای 
ش��بکه ملی اطالعات انجام ش��ده، این اس��ت که امروز 
اینترن��ت 4G در تم��ام کش��ور در دس��ترس اس��ت و 
هس��ته شبکه زیرس��اخت توسعه یافته اس��ت. این ها که 
نمی توانس��تند یک ش��به و بدون بودجه ش��کل بگیرند. 
حاص��ل تمام هزینه هایی که صرف توس��عه ش��بکه ملی 
اطالعات شده، ارائه خدمات بهتر به مردم است. همان طور 
که در دوران شیوع کرونا شاهد بودیم این بستر چقدر به 

سهولت زندگی مردم و دستگاه ها کمک کرد.
وی ب��ا تاکید بر این ک��ه باید در حوزه محت��وا بیش از 
گذشته فعالیت کرد، گفت: هدف گذاری ما این است که 
تا پایان امس��ال پنج میلیون اشتراک تلویزیون اینترنتی 
ایجاد کنیم، این اقدام بس��تر یک اقتصاد بزرگ را ایجاد 
می کن��د. عددی که در حال حاضر در حوزه تولید محتوا 
س��ریال فیلم ایجاد می شود عدد بزرگی است و می توان 
گفت س��ه برابر اقتصاد فعلی است. باید به اقتصاد حوزه 
محتوا بیش از گذش��ته پرداخته ش��ود. مهیا کردن این 

بس��تر و فراگیر ش��دن خدمات ضمن تامی��ن نیازمندی 
مردم در خانه، بس��یاری از آسیب های فرهنگی که امروز 
علما، متدین و خانواده ها در رابطه با آن حساسیت دارند 

را مرتفع می کند.
وی با بیان این که تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطالعات 
خردادماه انجام می شود، گفت: توسعه زیرساخت پدافندی 
یکی از مسائل مهم برای توسعه شبکه ملی اطالعات که 
به همین مناس��بت در تبریز یک مرک��ز بزرگ را افتتاح 
خواهیم کرد، ضمن این که در مرداد ماه مرکز داده مادر 
شبکه اطالعات نیز در تهران راه اندازی می شود. ظرفیت 
الزم برای میزبانی موتورهای جستجو باتوجه به نیازمندی 

که وجود داشته در اختیاشان قرار می گیرد.
وزی��ر ارتباط��ات ب��ا اش��اره به این مس��اله ک��ه حضور 
شرکت های استارتاپی می تواند مشکالت اقتصادی بخش 
را مرتفع کند، افزود: در حوزه بورس ما دو مدل ش��رکت 
داریم. یکی ش��رکت های حوزه تلکام که مشکل خاصی 
برای حضور در بورس ندارند، مانند ش��رکت هایی مانند 
ش��رکت مل��ی مخابرات و هم��راه اول در حال حاضر در 
بورس فعال هستند. شرکت هایی مانند آسیاتک و شاتل 

نیز در حال تالش برای ورود به بازار بورس هستند.
در حوزه فناوری اطالعات ش��رکت های استارتاپی مانند 
اسنپ و تپسی که بزرگ شدند و اکنون پیشران این حوزه 
هس��تند برای حضور در بورس عالقه مند هستند چرا که 
این کار شفافیت نظام ارزش گذاری و تامین منابع مالی 
آن ها را مش��خص می کند. اما از آن جایی که مش��کالتی 
در شناس��ایی ارزش دارایی های وجود دارد، ورودشان به 
بورس با تاخیر همراه شده است. پرونده های آن ها آماده 

است و حمایت خوبی نیز صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: با توجه به تکالیف ش��بکه ملی اطالعات 
و محدودیت های��ی که در تامین منابع بودجه در س��ال 
جاری داریم، ورود ش��رکت ها به ب��ورس می تواند موانع 
موجود را برطرف کند و به توسعه زیرساخت های شبکه 

ملی و اقتصاد دیجیتال سرعت بخشد.  ایرنا 

وزیر ارتباطات خبرداد؛

حضور شرکت های حمل و نقل اینترنتی در بورس

وزیر اقتصاد مدعی شد؛

 ۳ روز؛ زمان الزم 
برای شروع کسب و کار 


