
بانک توسعه تعاون در حداکثر سازی 
کارآمدی و اثربخشی تسهیالت 
اشتغال روستایی کوشا بوده است

عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون در خصوص 
الزام ای��ن بانک جهت حداکثر س��ازی کارآمدی و 
اثربخش��ی تسهیالت اشتغال روس��تایی مطالبی را 
تبیین نمود.س��ید باقر فتاح��ی رئیس هیات مدیره 
بان��ک توس��عه تعاون در جلس��ه بررس��ی عملکرد 
اس��تان ها در مرحل��ه پنج��م طرح اش��تغال پایدار 
روس��تایی و عشایری اظهار داش��ت: این بانک طی 
مرحله اول تا چهارم طرح مذکور، 25 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت نموده است و برنامه پرداخت 
تسهیالت به میزان 15 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
در مرحله پنجم طرح در حال اجرا می باشد.فتاحی 
اف��زود: مطاب��ق بررس��ی های ص��ورت پذیرفته در 
معاون��ت اش��تغال و کارآفرین��ی وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی؛ عملکرد بانک توس��عه تعاون در 
مصرف صحی��ح و به موقع مناب��ع و اعطای کارآمد 
تس��هیالت در مرحله س��رآمدی قرار داشته است 
به گونه ای که ایجاد منافع اجتماعی طرح ها س��هم 
بسیار مهم تری در مقایسه با ارزیابی معمول هزینه 
فایده طرح ها داش��ته اس��ت.وی بازگش��ت به موقع 
تسهیالت را در ادامه طرح بسیار مهم قلمداد نمود 
و افزود: دستگاه های باالدستی به عنوان سیاستگزار 
طرح؛ برنامه گس��ترده ای برای اج��رای چندین باره 
این طرح از محل بازگشت اقساط تدارک دیده اند.

تسهیالت 10 هزار میلیاردی بانک 
پارسیان به شرکت های دانش بنیان

در آس��تانه سالروزتاسیس بانک پارسیان، این بانک 
خ��ط اعتباری ویژه ای را برای حمایت از ش��رکت 

های دانش بنیان قرار داده است.
حس��ین فرزان، معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی 
بانک پارسیان با اشاره به برگزاری جلسه بین دکتر 
وحدت رییس صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاست 
جمهوری با دکتر کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک 
پارسیان، از حمایت تمام قد این بانک از شرکت های 
دان��ش بنیان خبر داد.معاون اعتب��ارات و بانکداری 
شرکتی بانک پارسیان با بیان اینکه بانک پارسیان با 
تغییر ساختار اجرایی به حمایت هدفمند از شرکت 
های دانش بنی��ان خواهد پرداخت، ادامه داد: بانک 
پارس��یان خط اعتباری ویژه ای برای ش��رکت های 
دانش بنیان درنظرگرفته اس��ت و پرداخت 10هزار 
میلی��ارد ریال تس��هیالت و ص��دور ضمانت نامه به 
ارزش 3 ه��زار میلیارد ری��ال از جمله هدف گذاری 
های صورت گرفته در بانک برای حمایت از شرکت 
های دانش بنیان است.فرزان با اشاره به تغییرساختار 
دفتر تخصصی ش��رکت های دانش بنیان مستقر در 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی و افزایش استقالل در 
تصمی��م گیری آن دفتر، عن��وان کرد: فعالیت های 
این دفتر که ش��امل بررسی و تش��کیل پرونده های 
اعتباری تا مرحله پرداخت تس��هیالت و تعهدات به 
شرکت های دانش بنیان است، به صورت تخصصی 
دنبال می ش��ود.آنگونه که این مقام مس��ئول اعالم 
کرده دفتر نوآوری بانک پارسیان به طور مستقل و 
س��ریع به درخواست های شرکت های دانش بنیان 

پاسخ می دهد.

به همت سازمان توسعه تجارت ایران 
برگزار می شود:

نشست بررسی راهکارهای توسعه 
صادرات مصالح ساختمانی به آفریقا

مدی��ر کل دفتر عربی و آفریقای��ی از برگزاری میز 
کاال- منطقه ای بررسی راهکارهای توسعه صادرات 
مصال��ح، تجهی��زات و ل��وازم س��اختمانی ایران به 
کش��ورهای آفریقایی در روز ش��نبه 12مهرماه در 

سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران، فرزاد پیلتن با اعالم این خبر اظهار داشت: این 
میز در چارچوب برنامه های سازمان توسعه تجارت 
ایران جه��ت معرفی بازارهای جدی��د صادراتی به 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان و با توجه نیازهای 
کشورهای آفریقایی و ظرفیت های صادرات مصالح، 
تجهیزات و لوازم ساختمانی به کشورهای آفریقایی 
برگزار خواهد ش��د.وی افزود: در این نشست عالوه 
بر شرکت های خصوصی تولیدکننده و صادرکننده 
محصوالت مذکور، نمایندگان دس��تگاه های دولتی 
مانند وزارت امور خارجه، س��تاد آفریقا، وزارت راه 
و شهرس��ازی و اتاق های بازرگان��ی و اتحادیه های 
ذی ربط و همچنین ش��رکت های حمل و نقل کاال 

حضور پیدا خواهند کرد.
مدی��ر کل دفت��ر عربی و آفریقایی گفت: س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه کمیسیون 
اقتصادی س��تاد آفریقا به موازات توس��عه صادرات 
به کشورهای همسایه، در راستای معرفی بازارهای 
جدی��د صادرات��ی ب��ه صادرکنن��دگان، برنامه های 
متنوع��ی را برای معرف��ی بازاره��ای جدید هدف 
صادراتی از جمله در قاره آفریقا در دستور کار خود 

قرار داده است.
پیلتن همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری 
و تعام��ل نزدیکی ک��ه با س��فارتخانه های ایران در 
کش��ورهای آفریقایی برقرار است، با معرفی بازارها 
و تج��ار عالقمن��د آفریقایی به طرف ه��ای ایرانی، 
س��طح رواب��ط تجاری با ق��اره آفریق��ا را به دوران 
قبل از ش��یوع ویروس کرونا برسانیم. گفتنی است، 
کش��ورهای آفریقایی به دلی��ل افزایش جمعیت و  
قرار گرفتن در مس��یر توس��عه و شهرنشینی، بازار 
مناس��بی برای بسیاری از مصالح، تجهیزات و لوازم 

ساختمانی ایران محسوب می شوند.

اخبار

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل:

تولیدکنندگان مشکل مواد اولیه دارند
دبیر س��ندیکای تولیدکنن��دگان لوله و پروفیل با بی��ان اینکه اصلی ترین 
مش��کل ما مربوط ب��ه تامین مواد اولیه می ش��ود، گفت: س��همیه ای که 

واحدهای ما می گیرند تنها 20 تا 30 درصد ظرفیتشان را پاسخگوست.
کیومرث فتح اله کرمانش��اهی با بیان اینکه در حوزه لوله و پروفیل 3 مشکل 
عمده داریم، اظهار داش��ت: اصلی ترین مش��کل مربوط ب��ه تأمین مواد اولیه 
می شود، در ادامه نیز با مساله ظرفیت سنجی و قیمت گذاری مواجه هستیم.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران افزود: 1۶0 کارخانه 
در صنعت ما فعال هستند که بین 50 تا ۶0 هزار شغل مستقیم دارند. مواد 
اولیه مورد نیاز ما عموماً ورق گرم است که ۷0 تا ۸0 درصد را فوالد مبارکه 
تأمی��ن می کند و مابقی را از واحدهای ف��والدی دیگر همچون گیالن و … 
تأمین می کنیم. وی با بیان اینکه واحدهای فعال در بورس باید شفاف باشند، 
ادامه داد: در صورتی که اطالعات تجاری به صورت عادالنه بین همه اصحاب 
تجارت و اقتصاد توزیع ش��ود، رانت ایجاد نخواهد شد اما هرچه دسترسی به 

اطالعات بین برخی بیشتر باشد، زمینه برای ایجاد رانت فراهم می شود.
وی با اشاره به بحث صادرات، اظهار داشت: باید مواد اولیه به کارخانجات تزریق 
شود تا مشکل پیدا نکنند و پس از رفع نیاز داخل، اقدام به صادرات کنند. اگر مواد 

اولیه تأمین شود، توان واحدها برای صادراتی شدن، افزایش می یابد. مهر 

مدیرکل مس��افری سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت:  با تفویض اختیاری که رئیس جمهور 
به وزیر راه و شهرسازی داده است، وزیر راه دستور 
داد که همه الستیک هایی که تا اول اردیبهشت ماه 
امس��ال وارد ش��دند و در گم��رکات وج��ود دارند 
مش��مول ارز ۴200 تومانی ش��ده و ترخیص شوند 
که ب��ا این وضعیت امیدواریم قیمت الس��تیک در 

داخل تا حد زیادی کنترل شود.
در پ��ی انتقاد و گالیه های رانندگان و تش��کل های 
صنفی آن ها درباره قیمت، کیفیت و کمبود عرضه 
الس��تیک در ب��ازار، داریوش باقرج��وان،  مدیرکل 
مس��افری س��ازمان راه��داری گفت:  در پ��ی بروز 
برخی مش��کالت در به��ار س��ال 13۹۷ در زمینه 
قیمت و عرضه الس��تیک س��امانه ای راه اندازی شد 
که براساس آن س��ازمان راهداری مطابق پیمایش 

صورت گرفته به رانندگان با نرخ ارز دولتی ۴200 
دولتی می داد و در آن زمان شرایط و وضعیت بازار 
مناس��ب بود. البت��ه این س��امانه در اختیار وزارت 
صمت بود و الستیک ها نیز توسط تولیدکنندگان، 
واردکنن��دگان و عوام��ل توزیع عرضه می ش��د اما 
سازمان راهداری بر عرضه آن براساس پیمایش به 

صورت سیستمی نظارت می کرد.
وی افزود: از تیرماه سال 13۹۷ تاکنون حدود سه 
میلیون و ۸00 هزار حلقه الستیک در سامانه عرضه 
شد که بخش اعظم آن توزیع و فروخته شده است 
اما در این میان تنها حدود 20 درصد الستیک های 
مصرف ش��ده تولید داخل بودند و مابقی از واردات 
تأمین شد. باقرجوان ادامه داد: مسلما همه سیستم 
حمل و نقل عمومی در حوزه مس��افری و باری نیاز 
به الس��تیک با کیفیت از برندهای معتبر دارند چرا 

که اگر الس��تیک با کیفی��ت پایین تر در این بخش 
اس��تفاده ش��ود نه تنها عوارض و پیامدهای جانی 
و مال��ی برای رانن��دگان و سرنش��ینان آن ها دارد 
می تواند حوادث ناگواری برای وسایل نقلیه اطراف 

این خودرو در جاده ایجاد کند.
وی اظهار کرد: در راستای برخی مشکالت به وجود 
آمده در بازار الس��تیک رئیس جمهور به وزیر راه و 
شهرسازی تفویض اختیاری کردند تا بازار این کاال 
سروسامان پیدا کند و بر این اساس وزیر راه نامه ای 
به گمرکات کش��ور نوشتند و اعالم کردند که همه 
الس��تیک هایی که تا ابتدای شهریورماه امسال وارد 
ش��دند و در مرحله ثبت سفارش ارزش تخصیصی 
آن ها ۴200 تومانی بوده مش��مول ارز دولتی شده 
و ب��ا این نرخ ترخیص ش��وند. باقرجوان اظهار کرد: 
براس��اس آمارهای دریافت شده اگر این الستیک ها 
که ح��دود 300 ه��زار حلقه هس��تند از گمرکات 
ترخیص ش��وند و به س��امانه الس��یتک س��ازمان 
راهداری وارد شوند حدود ۶00 هزار حلقه الستیک 
خواهیم داشت و می توانیم این نوید را به رانندگان 

بدهیم که اوضاع بهتر خواهد شد. ایسنا 

گزارش

نب��ود یک همراه کنار صادرکنندگان ایرانی منجر ش��ده تا 
ج��ای خال��ی 300 میلیارد دالر ارز حاص��ل از صادرات در 

خزانه ارزی کشور مشهود و ملموس باشد.
تج��ارت ایران همچنان ظرفیت های بکر و دس��ت نخورده 
ای دارد که کارشناس��ان امِر تجارت یک��ی از این ظرفیت 
های مغف��ول مانده را عدم وجود تعداد قابل قبول '' رایزن 

بازرگانی'' می دانند.
رایزنانی که در گزارش قبل به نبود سیاس��ت های مناسب 
از جان��ب وزارت ام��ور خارجه ب��ه آن پرداختیم و حال به 
روند بی توجهی س��ازمان توس��عه تجارت به عنوان متولی 
ام��ر خواهیم پرداخت. بی توجهی که همواره با ش��عارهای 
متع��دد این نهاد تداعی می ش��ود و روز از ن��و روزی از نو 
همچن��ان ادامه پیدا می کند. تج��ارت خارجی یک موتور 
محرک برای توسعه اقتصادهاست، به طوری که سهم آن در 
تولید ناخالص دنیا از رقم 5 درصد در سال 1۹50 به بیش 

از 20 درصد در سال های اخیر رسید.
در این زمینه مقایس��ه وضعیت ایران با برخی کش��ور های 
منتخب نشان می دهد درحالی ایران فقط ۶ رایزن اقتصادی 
در کشور های مختلف )دو رایزن در شهر های بغداد و بصره 
عراق، یک رایزن در هر یک از کشور های ترکیه، ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان و پاکس��تان( دارد که تعداد رایزن های 
کشور سوئد 235 نفر )3۹ برابر ایران(، چین 221 نفر )3۷ 
برابر ایران(، آلمان 213 نفر )3۶ برابر ایران(، هند 1۹۸ نفر 
)33 برابر ایران(، فرانس��ه 15۶ نفر )2۶ برابر ایران(، آمریکا 
150 نفر )25 برابر ایران( و دیگر کش��ور های ذکر شده در 
نمودار نیز بین 1۴0 تا 1۴۶ رایزن دارند که این تعداد، 2۴ 

برابر تعداد رایزن  های بازرگانی ایران است.
در ماه های اخیر س��ازمان توسعه تجارت ایران از اعزام 10 
رایزن بازرگانی به بازار مهم صادراتی از جمله بازار روسیه، 
ترکیه، کردس��تان عراق، عمان، چین، هند، افغانس��تان و 
ارمنس��تان تا پایان سال 13۹۹ خبر داده، با این حال هنوز 

از اجرایی شدن آن خبری منتشر نشده است.
در ح��ال حاضر دخالت های سیاس��ی بر امر تجارت همان 
گالیه ای اس��ت که اعض��ای اتاق بازرگانی به ش��دت با آن 
دست و پنجه نرم می کنند. برای روشن شدن این موضوع 
سراغ یکی از فعاالن بخش خصوصی و عوض اتاق بازرگانی 
رفتیم. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشرک ایران و عراق با 
اشاره به ضعف دیپلماسی اقتصادی در ایران بیان می کند: 
نظام اقتصادی کشور نیازمند یک سیاست دائمی و رایزنان 

بازرگانی است.
وی افزود: اینطور که در تجارت ایران مش��هود اس��ت نظام 
اقتصادی در مبادالت ما در حاشیه تصمیمات سیاسی جای 
گرفته اس��ت، موضوعی که مجلس برای رفع آن پیش��نهاد 

تشکیل وزارت جداگانه داده است.

جهش تولید بدون صادرات مفهوم نمی یابد
حس��ینی نائب رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران و عراق گفت: 
جهش تولید بدون صادرات هدفمند ش��دنی نیست. زمانی 

که ترکیه در بازارهای عراق 11 رایزن بازرگانی دارد ما تنها 
یک رایزن داریم نباید تصورمان این باشد که ما موفقیم.

نکته دیگری که اعضای اتاق بازرگانی بس��یار به آن تاکید 
دارند جداسازی فعالیت رایزن های بازرگانی از بدنه دولت 
اس��ت، بدنه ای که منجر می شود این فعال حوزه تجارت، 
در معذوری��ت ه��ای دیپلماتی��ک و دولتی ق��رار گرفته و 
احس��اس مسئولیت خود نسبت به تاجر را از دست بدهد و 

تتنها در قبال مدیر باالدستی پاسخگو باشد.

رایزن در بدنه دولت نمی تواند کمک تاجر باشد
عادل طاهرخانی عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: در خصوص 
رای��زن های اقتصادی باید به فرآیند انتخابش��ان توجه ویژه 
شود سازمان توس��عه تجارت که متولی انتخاب رایزن های 
بازرگانی است  نگاهی دولتی به این بخش دارد چرا که شرط 

های عجیب برای انتخاب رایزن بازرگانی گذاشته است.
وی ادامه داد: یکی از ش��روط انتخ��اب رایزن بازرگانی این 
اس��ت که باید حتماً کارمند رس��می دولت باش��د و  شرط 
دیگر فعالیت طوالنی مدت این فرد در پست های مدیریتی 
اقتص��ادی اس��ت  موضوعی که باعث می ش��ود فردی که 
انتخاب ش��ده اس��ت نگاه دولتی داش��ته باش��د و منتظر 

دستورات مسئولین دولتی باشد.
طاهرخانی اظهار کرد: یکی از معایب این اتفاق این اس��ت 
که فرد انتخاب شده به عنوان رایزن بازرگانی کمتر نگاهی 
به آینده دارد و بیشتر توجهش به اجرای دستورات و نقشه 
راهی که  از طرف مس��ئولین دولت��ی برایش تعیین کرده 
اند اس��ت.  این موضوع باعث می شود که این افراد نگاهی 
که بخش خصوصی دارد را نداش��ته باش��ند و تفکری برای 
بازارس��ازی برای تولیدکنندگان نیز نداشته باشند چرا که 

نگاهشان نگاه دولتی است.
ای��ن عضو ات��اق بازرگانی گفت: این قواع��د و قوانین باعث 
می ش��ود که دولت به جای نظ��ارت اقتصادی تصدی گری 

اقتصادی داش��ته باشد و به همین علت است که فردی که 
از طرف دولت انتخاب می شود برای رایزن بازرگانی نگاهش 

بازدارنده است نه یک نگاه توسعه پذیر.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت در یک دیوانساالری اداری 
اس��ت و فعالیت هایی که انجام می دهد بیش��تر در جهت 
پاس��خگویی به باالدستی هایش اس��ت تا توسعه اقتصادی 
و ه��ر تغییری ک��ه در وزارت صنعت انجام می ش��ود باعث 
می شود این سازمان هم دستخوش تغییرات مدیریتی شود 

که باعث می شود راندمان کاری پایین بیاید.
طاهرخانی ادامه داد: برای حل این موضوع سازمان توسعه 
تجارت باید زیر مجموعه ریاس��ت جمهوری قرار بگیرد و از 
وزارت صمت جدا شود چرا که با تغییر مدیریتی در وزارت 

صمت این سازمان نیز دچار تالطم می شود.
عضو اتاق بازرگان��ی اظهار کرد: به نقش اتاق های بازرگانی 
ه��م در این مدت توجه زیادی نش��ده اس��ت طبق قانونی 
ک��ه برای اتاق بازرگانی تعیین ش��ده این اتاق وظیفه دارد  
در کشورهای مختلف بازارس��ازی کند و جریان تجارت را 
در کش��ورهای دیگر تس��هیل کند ولی در حال حاضر این 
اتفاق نمی افتد اتاق های بازرگانی صرفاً یک اتاق مش��ترک 
با کش��ورهای دیگر تاس��یس می کنند که در روند  اجرایی 

موثر نبوده است.
طاهرخان��ی در پایان گفت: راهکار دیگر س��ازمان توس��عه 
تج��ارت این اس��ت ک��ه از مدی��ران بخ��ش میانی بخش 
خصوص��ی اس��تفاده کند مانن��د مدیران میان��ی اتاق های 
بازرگانی و یا مدیران و هلدینگ های اقتصادی که در کشور 
فعالیت می کنند موضوعی که باعث می ش��ود  این مدیران  

هدف های کشور را در بازارهای مختلف دنبال کنند.
نگاهی به تجارت با کشورهای همسایه می اندازیم، بررسی 
ک��ه نش��ان داد بیش از آنچ��ه که فکر م��ی کنیم ظرفیت 
صادراتی به کش��ورها ج��ای خالی دارد. ع��راق که تقریبا 
دومین مقصد تجاری ماس��ت هم اکن��ون 13 میلیارد دالر 

صادرات را ش��امل می ش��ود در حالی امکان صادرات 20 
میلیارد دالر اقالم مختلف به آن دیده شده است.

کش��وری مثل افغانس��تان ظرفیت تجارت ۴ تا 5 میلیارد 
دالری را ش��امل می ش��ود اما به گفته مرتضی بانک دبیر 
ش��ورای عالی مناطق آزاد تجاری در افغانستان هنوز کاری 

صورت نگرفته است.
بانک ی گوید: نقش ایرانی می تواند در تجارت با افغانستان 
برجس��ته باشد. تولیدانی در دست ایران است که می تواند 
بازار افغانس��تان را تصاحب کند ام��ا هنوز آن طور که باید 

کار انجام نشده است.
با گذر از تمام این ایرادات وارد ش��ده به سیس��تم توس��عه 
تجارت کش��ور سراغ مسئولی رفتیم که دلیل این کمبود و 

ضعف را توضیح دهد.

 اعزام 6 رایزن تا پایان شهریور به کشورهای هدف  
حمیدزادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصاد و انرزی باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: 
انتخاب افراد به عنوان رایزن بازرگانی دارای شرایط ویژه ای 
از جمله کارمند رس��می دولت، تس��لط به زبان خارجه و... 
اس��ت. وی افزود: سال گذشته 23۷ متقاضی برای این امر 
اقدام کردند، اما پس از پش��ت س��ر گذاش��تن گزینش ها و 
مصاحبه ها در پایان 5 نفر به عنوان رایزن بازرگانی انتخاب 

شدند که هم اکنون فعالیت دارند.
رئیس س��ازمان توسعه تجارت با ذکر این مطلب که ارسال 
رایزن بازرگانی ایرانی با کندی س��رعت همراه اس��ت، بیان 
ک��رد: رایزن ه��ای بازرگان��ی ایرانی در کش��ور های عراق و 
افغانس��تان هم اکنون در این کش��ور ها فعال هس��تند و تا 
پایان تابس��تان امسال به ۶ کش��ور رایزن بازرگانی ارسال 

خواهیم کرد.
زادبوم ادامه داد: روسیه، ارمنستان، آذربایجان، هند، چین 
و پاکس��تان کشور هایی هستند که تا پایان تابستان امسال 

رایزنان بازرگانی ایرانی به آن ها ارسال می شوند.
به گفته او؛ امس��ال بیشتر تمرکز سازمان توسعه تجارت بر 
روی کش��ور های همس��ایه، هند و چین است و از ظرفیت 

بازار های این کشور ها استفاده خواهیم کرد.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت مطرح کرد: تم��ام رایزنان 
بازرگان��ی س��ابق ایرانی ه��م اکنون در دفات��ر خود حضور 
دارن��د و تجار جهت کس��ب اطالعات از کش��ور های هدف 
می توانند به این رایزن��ان مراجعه کنند. هرچند تنها ۶ روز 
تا پایان ش��هریور باقی نمانده و سازمان توسعه تجارت هنوز 
ای��ن تعداد رایزن را معرفی نکرده اس��ت ام��ا هنوز هم راه 
برای افزایش تجارت با کش��ورهای همس��ایه بسته نشده و 
راهکارهای عملیاتی زیادی می تواند راهگشای تجارت ایران 
باشند. راهکارهایی که مقام معظم رهبری هم از آن نام برده 

و بارها تاکید کردند که " کاال تولید و صادر کنید". 
باید منتظرماند و دید س��ازمان توس��عه تج��ارت در این ۶ 
روز باقی مانده تا پایان ش��هریور رایزنان بازرگانی را معرفی 

خواهد کرد؟  باشگاه خبرنگاران جوان
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 رییس مرکز ملی فضای مجازی؛
سیستم مخابرات کشور دچار تأخر است

رییس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تأخر در سیستم 
مخابرات و شبکه ثابت در کشور در مقایسه با شبکه موبایل 
گفت: بخش عمده نیازهای ارتباطی کشور باید روی شبکه 
ثابت باش��د و باید در این زمینه سرمایه گذاری الزم انجام 
شده تا بین این دو بخش توازن ایجاد شود. فیروزآبادی با 
بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معتقدیم سیستم 

مخابرات دچار تأخر اس��ت، گفت: تاخیر شبکه ثابت باید 
جبران شود تا این شبکه تکمیل کننده شبکه موبایل کشور 
باش��د، زیرا بخش عمده نیازهای ارتباطی کشور از لحاظ 
پهنای باند و الیه دسترس��ی باید قاعدتا روی شبکه ثابت 
باشد. وی با اشاره به کمبود سرمایه گذاری در حوزه شبکه 
ثابت بیان کرد: در زمینه سرمایه گذاری های ثابت و موبایل 
یک عدم توازن وجود دارد و مشابه سرمایه گذاری هایی که 
در شبکه موبایل انجام شده، در شبکه ثابت صورت نگرفته 
اس��ت. توافق امروز در این راستاس��ت که سرمایه گذاری 
در حوزه ش��بکه ثابت کش��ور در اولویت قرار گیرد و برای 
این کار الزم اس��ت بودجه مناس��بی از طریق تالش های 

سهام دارها برای این کار تعیین شود.
دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در شرایط 
تحری��م مجبوریم تجهی��زات الزم ش��بکه را از محصوالت 
داخلی تهیه کنیم، اظهار کرد: این یک اجبار خوب اس��ت 
و ما در س��طح مناسبی از تکنولوژی هستیم؛ سیستم های 
خوبی در حوزه انتقال، المان های اکتیو شبکه و سوییچ داریم 

و در تمام این حوزه ها در آستانه جهش هستیم. ایسنا

سازمان برنامه و بودجه: 
طرح تامین کاالهای اساسی ابهام دارد

مع��اون امور اقتصادی س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت: 
طرح تامین کاالهای اساس��ی دارای ابهام است، چراکه 
مشموالن، محل تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای 

طرح روشن و مشخص نیست.
س��یدحمید پورمحمدی  با اشاره به اینکه از نگاه دولت 
طرح تامین کاالهای اساس��ی دارای ابهام بسیاری است، 

اظه��ار کرد: مش��موالن، محل تامین مناب��ع درآمدی و 
مکانیزم اجرای طرح روشن و مشخص نیست.

وی ادام��ه داد: س��ازمان برنام��ه و بودجه ب��ا حضور در 
جلس��ات بررس��ی ط��رح تامی��ن کاالهای اساس��ی در 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تالش دارد 
تا ضمن تبیین ایرادات و موانع طرح به نمایندگان برای 

تصمیم گیری دقیق در این مورد کمک کند.
پورمحم��دی تاکید کرد: س��از و کار اجرایی، افراد تحت 
پوش��ش و محل تامین منابع طرح باید کامال مش��خص 

شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور در پاسخ به این که آیا امکان حل 
این موان��ع در طرح تامین کاالهای اساس��ی برای اجرا 
وجود دارد، گفت: درباره این موضوع باید گفت وگو شود 
چون مسائلی که تاکنون نمایندگان نسبت به این طرح 
مطرح کرده اند با این ش��رایط امکان اجرای دقیق ندارد، 
بنابراین این جلسات باید تا تعیین راه  حل مناسب ادامه 

پیدا کند. تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

وعده سازمان توسعه تجارت روی زمین ماند؛

جای خالی ۳۰۰ میلیارد دالر ارز صادراتی در کشور

 مدیرکل مسافری سازمان راهداری خبر داد

ترخیص ۳۰۰ هزار حلقه الستیک با ارز دولتی


