
گروه اقتصادی - ســخنگوی 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لــوازم جانبــی از تعیین تکلیف 
تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ 
دالر در هفته آینده خبر داد و گفت: از 
۲۴ اردیبهشت، واردات موبایل های 
بــاالی ۶۰۰ دالر تامین ارز نشــده و 
واردات موبایل هــای زیر ۶۰۰ دالر 
هم به صورت قطره چکانی در حال 

انجام است.
محمدرضــا عالیــان بــا بیان 
اینکــه از ۲۴ اردیبهشــت واردات 
موبایل های بــاالی ۶۰۰ دالر مختل 
شــده است، اظهار کرد: در این مدت 
تامین ارز این کاالها انجام نشده است. 
همچنین کمیته اقدام ارزی هفته آینده 
در مــورد تخصیص ارز موبایل های 
بــاالی ۶۰۰ دالر تصمیــم می گیرد. 

وی با بیان اینکه واردات موبایل های 
زیر ۶۰۰ دالر هــم به صورت قطره 
چکانی در حال انجام اســت، گفت: 
البته با توجه به وجود ذخایر موبایل، 
این وضعیت هنوز تاثیری بر قیمت ها 
نداشته، اما اگر همین روند ادامه داشته 
باشــد، در آینده، به ویژه در ماه هایی 
کــه تقاضا افزایش می یابد، مثل آغاز 
سال تحصیلی، بازار با مشکل روبه رو 

خواهد شد.
سخنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایــل، تبلت و لوازم جانبی با بیان 
اینکــه بالتکلیفــی تخصیص ارز 
موبایل های بــاالی ۶۰۰ دالر باعث 
افزایش قاچاق از طریق سوء استفاده 
رویه مسافری شــده، تصریح کرد: 
در حال حاضــر موضوع مهم برای 
این صنف تعییــن تکلیف تامین و 

تخصیــص ارز موبایل هــای باالی 
۶۰۰ دالر اســت تا جلــوی قاچاق 
گرفته شــود. بخشی از کاالها هم در 
گمــرک بالتکلیف و منتظر تصمیم 
کمیته اقدام ارزی است.  به گفته وی 
مصرف موبایل در کشور ماهانه یک تا 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی دو هفته 
پیش هم گفته بود که در حال حاضر 
به دلیل مشکالت مربوط به تامین ارز، 
واردات آیفون قانونی است، اما شدنی 
نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، 
ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن 
تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده 
بود.گفتنی است اواخر اردیبهشت ماه 
اخبــاری مبنی بر ممنوعیت واردات 
آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این 

وضعیت به اختالل سیستمی نسبت 
داده شد و اعالم شد که ممنوعیتی در 
واردات هیچ کدام از برندهای موبایل 
وجود ندارد. اما در همان روزهایی که 
اخبار حاکی از انتقال گوشــی آیفون 
بــه گروه ۲۷ و ممنوعیــت واردات 
آن بود، رئیس اتحادیه دســتگاه های 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با 
ادعــای افزایش چند میلیونی قیمت 
این مدل گوشیها در یک روز گفته بود 
که در این شرایط برخی آژانس های 
مسافرتی اطالعات مسافران را بدون 
اطالع آنها می فروشــند و موبایل به 
اســم آن ها )به صورت قاچاق( وارد 
کشور می شود. این موبایل ها رجیستر 
می شوند، اما خدمات پس از فروش 
ندارنــد که باعث می شــود مردم در 

سطح عرضه به مشکل بربخورند.

تعیین تکلیف واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر تا هفته آینده
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گروه اقتصادی - رییس سازمان 
بورس و اوراق بهــادار در نامه ای از 
رییــس مجلس درخواســت کرد تا 
طرح تنظیم بازار کاالهای مشــمول 
الزام به عرضه در بورس های کاالیی 
از دســتور کار مجلس خــارج و به 
طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار 

الحاق شود.
»مجید عشــقی« رییس سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار طی نامه ای 
از رییس مجلس شــورای اســالمی 
درخواســت کرد تا طرح تنظیم بازار 
کاالهای مشــمول الزام به عرضه در 
بورس هــای کاالیی از دســتور کار 
هفته جــاری مجلس خارج و ضمن 
به ارجاع کمیسیون اقتصادی مجلس 
از طریق  رفــع ابهام به طرح اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود. 
در ایــن نامه آمده اســت که ضمن 
تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه 
و وضعیــت و تحوالت و اقتضائات 
مربــوط بــه آن، با عنایت بــه اینکه 
طرح توســعه و تولید پایدار زنجیره 
فوالد با رویکرد اصالح سیاست های 
تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار 
کاالهای مشــمول الزام به عرضه در 
بورس هــای کاالیی در دســتور کار 
هفته جاری مجلس شورای اسالمی 
قرار دارد، به اســتحضار می رســاند 
بــا توجه به دالیــل و وجود ابهامات 

اساســی در طرح یاد شده و همچنین 
تاثیــرات غیر قابل جبرانی که ممکن 
اســت اجرای طــرح یاد شــده به 
ســاختارها و ارکان بــازار ســرمایه 
ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست 
می شود حســب صالحدید با توجه 
به اختیارات ریاســت جلسه در ماده 
۱۵۳ قانــون آیین نامه داخلی مجلس 
شــورای اســالمی، طرح مذکور از 
دستور کار هفته جاری خارج شده و 
به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع 
و با اصالحات اساسی و رفع ابهام به 
طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار 
الحاق شــود. این دالیل به طور کامل 
طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده اند 

که به شرح زیر است:
۱- با توجه بــه ابهامات متعدد 
در صدر ماده واحــده از جمله ابهام 
در کاالهای موضــوع ماده واحده و 
کاالهای مشــمول الزام به عرضه در 
بورس هــای کاالیی و همچنین ابهام 
در رابطــه کارگــروه موضوع طرح، 
با ســایر مراجــع مشــابه از جمله 
ســتاد تنظیم بازار، شــورای رقابت، 
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و 
شــورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
از ابعــاد مختلــف ازجملــه از نظر 
حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال 
تعارض در تصمیمات، طرح مذکور 
بر خالف بند ۱۹ سیاست های ابالغی 

کلی نظام قانون گذاری است.
۲- بــا توجه به مــاده ۱۸ قانون 
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، 
بند ج ماده ۳۶ قانــون احکام دایمی 
برنامه های توسعه کشور و همچنین 
تصریح بــه »رعایت ســایر قوانین 
و مقــررات مربوطــه« در مفاد طرح 
یاد شــده، و همچنین سایر قوانین و 
مقررات مربوط به ســتاد تنظیم بازار 
و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
همچنین شورای عالی بورس، طرح 
یاد شــده ابهام داشته و برخالف بند 
۱۴ سیاســت های ابالغی کلی نظام 

قانون گذاری است.
ترکیــب  خصــوص  در   -۳
اعضــای کارگروه و با عنایت به ابهام 
در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد 
شــده، مراتب بر خالف اصول ۶۰ و 

۱۳۸ قانون اساسی است.
و  تصمیم گیــری  نحــوه   -۴
تشکیل جلسات کارگروه و همچنین 
دبیرخانه آن در طرح یاد شــده مورد 

اشاره قرار نگرفته است.
۵- با توجه به عبارت »کاالهای 
مشمول الزام به عرضه در بورس های 
کاالیی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو 

کارگــروه و رییس اتــاق بازرگانی 
صنایع و معادن و کشــاورزی ایران 
تعیین می شــود.« عماًل درصورتی که 
اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت 
نکند موضوع منتفی شــده و کارکرد 
کارگروه نیز زیر سوال می رود. ضمن 
اینکــه ایــن موضوع خــالف اصل 
تفکیک قــوا و اختیارات قوه مجریه 

در قانون اساسی است.
۶- در خصوص عبارت »واریز 
صد درصد عواید حاصل از عوارض 
بر صادرات کاالهای مشــمول الزام 
به عرضه در بورس هــای کاالیی به 
حســاب خــاص وزارت صنعت، 
معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد 
خزانه داری کل کشــور« و تخصیص 
آن در راستای توسعه زنجیره ارزش 
و صادرات گروه های کاالیی مربوط، 
ضمن ابهام در عبارت »عواید حاصل 
از عوارض«، مراتب خالف اصل ۵۳ 

قانون اساسی است.
۷- در خصوص قسمت ب طرح 
یاد شــده، عبارت »کاالهای موضوع 
این ماده« ابهام دارد و مشخص نیست 
که منظور از آن، کاالهای مشمول الزام 
به عرضه است یا سیار کاالهای مورد 

اشــاره در صدر ماده واحده. عبارت 
»کاالهای موضوع این ماده« در تبصره 
دو نیز تکرار شده است. همچنین در 
ادامه بــه »عرضه و فروش در بورس 
کاال« اشــاره کرده اســت که به نظر 
می رسد منظور، »بورس های کاالیی« 
اســت. الزم به ذکر اســت در حال 
حاضر بــورس کاالی ایران و بورس 
انرژی ایــران از مصادیق بورس های 

کاالیی فعال حساب می شوند.
۸- با توجه به این که در طرح یاد 
شــده، معیار مشخص و شفاف برای 
تعیین کاالهای مشمول به عرضه در 
بورس های کاالیی معین نشــده و از 
طرف دیگر شــیوه ای برای نظارت 
نیز مشــخص نکرده اســت، به نظر 
می رســد کلیات آن بر خالف بند ۳۳ 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، 
دایــر بــر »شــفاف و روان ســازی 
نظــام توزیــع و قیمت گــذاری و 
روزآمدسازی شــیوه های نظارت بر 

بازار« باشد.
۹- به طور کلی با توجه به اینکه 
بر اســاس ماده ۲ قانــون بازار اوراق 
بهــادار مصوب ۱۳۸۴، در راســتای 
حمایت از حقوق ســرمایه گذاران و 

با هدف ســاماندهی، حفظ و توسعه 
بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت 
بر حســن اجرای قانون یاد شــده، 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار به 
عنوان باالترین رکن بازار اوراق بهادار 
و همچنین ســازمان بورس و اوراق 
بهادار تشــکیل شده و بر اساس مواد 
۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی 
را بر عهــده دارند، ایجاد کارگروهی 
با ترکیبی مشــابه بــا ترکیب اعضای 
شــورای عالی بورس و اوراق بهادار 
جهــت تنظیم مداوم بــازار کاالهای 
مشمول الزام به عرضه در بورس های 
کاالیی، ســاختار نظارتــی و ارکان 
بازار ســرمایه را متاثر و دچار اشکال 
خواهد کرد؛ لذا سپردن این موضوع به 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار که 
ترکیبی جامع تر مشتمل بر اشخاصی 
از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی 
صمــت، رئیس کل بانــک مرکزی و 
نمایندگان بخش های غیردولتی دارد 

از جهات مختلف صحیح تر است. 
ضمــن آنکه بورس های کاالیی 
یکی از انواع تشکل های خود انتظام 
بوده و بر اســاس بند ۵ ماده ۴ قانون 
بــازار اوراق بهادار، صــدور مجوز 

فعالیــت آنها بر عهده شــورای عالی 
بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت 
بر عملکرد و تصویب اساســنامه آنها 
نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق 

بهادار است.
۱۰- با عنایت به اینکه در طرح 
مذکور بورس های کاالیی مســتقیمًا 
درگیر مصوبات کارگروه می باشند و 
همچنین تصمیمات کارگروه ممکن 
اســت بر قیمت ســهام شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهــران و فرابورس ایــران به عنوان 
تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و 
تأمین کنندگان کاال اثرگذار باشد، لذا 
هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص 
عرضه محصــوالت در بورس های 
کاالیی و تصمیمــات قیمت گذاری 
محصــوالت دارای التهاب در بازار، 
کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. این در حالی اســت که نه 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
و نه بورس هایی کاالیی در کارگروه 

موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.
۱۱- در خصوص بند ۴ قسمت 
ب مبنی بــر »در اختیار قــرار دادن 
تعیین چارچوب قیمت پایه کاالهای 

دارای مــازاد عرضــه جهت عرضه 
در بورس هــای کاالیی به کارگروه« 
موضوع بر خالف بند ۲۳ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، ابالغی ۲۹/۱۱ 
/۱۳۹۶ دایــر بــر شــفاف و روان 
ســازی نظام توزیع و قیمت گذاری 
و روزآمدسازی شــیوه های نظارت 
بر بــازار« و ماده ۱۸ قانون توســعه 
ابزارهــا و نهادهای مالی جدید مبنی 
بر مکلــف بودن دولت جهت خارج 
کردن کاالی پذیرفته شده در بورس 
از نظام قیمت گذاری است. همچنین 
درصورتی که که عرضه کننده اقدام به 
عرضه محصول خود در داخل کرده 
باشــد و خریداری بابــت آن وجود 
نداشــته باشــد یا باید قیمت خود را 
کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن 
کند؛ لذا در این صورت ایجاد هرگونه 
محدودیت قیمت گذاری ولو با تعیین 

چهارچوب، توجیه پذیر نیست.

عشقی در نامه ای به رییس مجلس خواستار شد؛

طرح تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در بورس از دستور کار مجلس خارج شود

اجرای عملیات آبرسانی به محل کمپ زلزله زدگان بندرلنگه؛

-مدیرعامل  اقتصــادی  گروه 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در 
ادامه رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان 
سایه خوش و روستاهای آسیب دیده 
بندرلنگه از آبرســانی به محل کمپ 
ایجاد شــده برای اسکان موقت حادثه 

دیدگان خبر داد.
عبدالحمید حمزه پور در بازدید 
روز دوم از ســایه خوش و روستاهای 
آســیب دیده با بیــان اینکه خدمات 
رسانی آبفا در دو روز اخیر بدون وقفه 
ادامه داشته است، افزود: با تالش های 
اکیپ اتفاقات آبفا ابتدا در روز شــنبه، 
اقدامات فوری برای وصل مجدد آب 
مشــترکین انجام و با اتمام عملیات، 
آبرســانی از طریق شبکه توزیع از سر 
گرفته شد. مدیرعامل آبفا با بیان اینکه 
خدمت رســانی به روستاهای آسیب 

دیده از ساعات اولیه وقوع زلزله آغاز 
شــد، افزود: با وجود آسیب به شبکه 
توزیع و انتقال برق سایت آب شیرین 
کن، آبفا اقدام به اســتقرار یک دستگاه 
دیــزل ژنراتور کرد تا روند آبرســانی 

سریع تر انجام شود.
 به گفتــه وی، اقدامــات آبفا و 
حضور اکیپ رفــع اتفاقات در محل 
حادثه، عملیــات وصل مجدد آب را 
تسریع بخشــید بطوریکه تا ظهر روز 
حادثه، آب روستای سایه خوش وصل 
شد. به گفته حمزه پور، با توجه به وارد 
آمدن آســیب به تاسیسات لوله داخل 
منازل، اقدامات مورد نیاز در روز دوم 
نیز انجام که خوشبختانه روند مناسبی 
طی شد و خانوارهای بهره مند از آب 

شرب افزایش یافت.
حمزه پور همچنین از آبرســانی 

بــه محل کمپ زلزله زدگان خبر داد و 
گفــت: هم اکنون آب این کمپ وصل 
شــده و خانوارهایی که در این محل 
اســکان یافته اند نیز از آب شرب بهره 
مند هستند. وی ادامه داد، با هدف رفع 
نیاز آبی خانوارهایی که شبکه داخلی 

منازل شان آسیب دیده، آبرسانی سیار 
در حال انجام است.

به گفته مدیرعامــل آبفا، در این 
روســتا ۱۰ مخزن ذخیــره ثابت نیز با 
حجم ۵۰ هزار لیتر مهیا شــده تا اهالی 

از این طریق نیازشان را تامین کنند.

خدمات رسانی آبفا در سایه خوش بدون وقفه ادامه دارد

گــروه اقتصادی - بــه گواه 
کارشناســان اقتصــادی، افزایــش 
صادرات غیرنفتــی، راه اصلی برای 
رهایی کشور از وابســتگی به منابع 
نفتی و فشــارهای تحریمی به شمار 
مــی رود. البتــه افزایــش صادرات 
غیرنفتــی نیز بیش از هر چیز نیازمند 

داشــتن نقشه راه برای توسعه روابط 
تجاری با کشورهای دیگر است.

به همین منظور سازمان توسعه 
تجارت با هدف گســترش بازارهای 
جهانی کاال و خدمــات صادراتی و 
حذف تشــریفات زائــد تجاری در 
ســال ۱۳۸۳ تأسیس شــد. از جمله 

وظایف این ســازمان که در ساختار 
اجرایــی کلی کشــور، متولی اصلی 
زمینه ســاز توسعه صادرات غیرنفتی 
محسوب می شــود؛ می توان به »تهیه 
و تنظیم قوانین و مقررات مناســب 
برای فعالیت های تجاری«، »توســعه 
همکاری های دوجانبه، چندجانبه و 

منطقه ای با سایر کشورها« و همچنین 
»ارائــه تســهیالت بــرای توســعه 
صــادرات و ارتقــای کیفــی کاالها 
و خدمــات با توجه بــه مزیت های 
 نســبی و رقابتــی کشــور« اشــاره 

کرد.
یکــی از وظایــف ســازمان 
توســعه تجارت، ایجــاد هماهنگی 
بین واحدهــای تولیدی و بنگاه های 
اقتصادی با ســایر کشــورها است؛ 
این هماهنگی هــا باید در خصوص 
»عقــد قــرارداد«، »تبــادل دانش«، 
»اطالع رسانی«  بین المللی«،  »داوری 
و »برقراری ارتباط با سایر کشورها« 
باشــد؛ اما با وجود اینکه ۱۷ سال از 
تأسیس این مرکز می گذرد، متأسفانه 
عملکرد ســازمان توسعه تجارت در 
رابطه با موارد گفته شــده مشخص 

نیست.
عملکرد ضعیف ســازمان 
توسعه تجارت در اطالع رسانی 

به تجار
در همیــن رابطــه می تــوان به 
ضعف عملکرد ســازمان توســعه 
تجارت در حیطه اطالع رســانی در 
خصوص ارتباط بین صادرکنندگان 
و خریــداران خارجی اشــاره کرد، 
بررسی ها نشان می دهد که متأسفانه 
هیچ گونه بستر اطالعاتی برای این امر 
وجود ندارد؛ در وبگاه سازمان توسعه 
تجارت نیز هیچ اشاره ای در خصوص 
ارائه موارد مربوط به سرمایه گذاری 
در بنگاه هــای اقتصــادی ایــران به 
شرکت های خارجی و بالعکس پیدا 

نمی شود.
عملکرد سازمان توسعه تجارت 
در زمینه تولید نرم افزار جهت معرفی 

فرصت های تجاری و سرمایه گذاری 
کشــور نیز چنگی به دل نمی زند؛ به 
طوریکه تنها نرم افزار این ســازمان 
)برنامــه تلفــن همــراه راهنمــای 
تجارت( قابلیت اجرا نداشته و کاربر 
هنگام ورود، با خطای عدم دسترسی 

به صفحه مواجه می شود!
لــزوم ایجاد یک ســامانه 
برای انتشار اطالعات بازرگانی 

به روز
از ســوی دیگر، در وبســایت 
سازمان توســعه تجارت، آثار تبادل 
اطالعات میــان نمایندگی های ایران 
در خارج از کشــور و نمایندگی های 
خارجی مقیم ایران نیز مشهود نیست.
جهت  ضــروری  اطالعات 
راهنمایی تجار بــرای تجارت 
با گرجستان در وبگاه سازمان 

توسعه تجارت، ناقص است
این در حالی اســت که می توان 
به منظور بهبود عملکرد این سازمان، 
اطالعــات بــه روز از صــادرات و 
واردات ایــران و جهــان به تفکیک 
کاال و کشــور را در یک سامانه مجزا 

منتشر کرد.
سازمان توسعه تجارت در زمینه 
آمــوزش بازرگانان نیز اقداماتی را به 
صورت محدود انجام داده است؛ اما 
کالس های آموزشــی برگزار شــده 
چه به لحاظ کیفیــت و چه به لحاظ 
کمیت به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ 
به طور مثال در شــش ماهه دوم سال 
۱۴۰۰، برای بیش از ۳۰۰۰۰ بازرگان 
حقیقی و حقوقی معتبر کشور تنها ۲۶ 
کالس آموزشــی برگزار شده است؛ 
همچنیــن کالس هــا به صورت یک 
دوره تخصصی تشــکیل نشده بلکه 

به صورت تک کالس و به مدت زمان 
۲ الــی ۳ ســاعت برگزار شــده که 

نشان دهنده غنای اندک آن ها است.
همچنیــن باتوجه بــه اینکــه 
برگزاری کالس ها به صورت رایگان 
است؛ هر بازرگان در سال تنها امکان 
شــرکت در ۵ کالس را دارد و هــر 
شــرکت هم فقط یک نماینده برای 
حضــور در کالس ها بایــد معرفی 
کند؛ درصورتی که اکثر کالس ها فقط 

یک مرتبه برگزار شده اند.
به عنوان مثال ســازمان توسعه 
تجــارت اخیــراً اطالعیــه ثبت نام 
کارگاه بین المللی آموزشــی تجارت 
بــا بنــگالدش را در وبــگاه خــود 
بارگــذاری کرده اســت؛ اما جالب 
آنجاســت که در ایــن دوره تنها یک 
کالس مجازی آن هم به مدت تنها ۲ 
ســاعت برگزار خواهد شد که به نظر 
می رسد تجار می توانند با جستجو در 
فضای اینترنت و مشاهده ویدئوهای 
آموزشی خارجی اطالعات بیشتری 

در این زمینه کسب کنند.
دوره  برگــزاری  اطالعیه 

آموزشی تجارت با بنگالدش
عــالوه بــر این، در وبســایت 
سازمان توســعه تجارت هیچگونه 
کالس آموزشــی تحــت عناویــن 
»فرصت های ســرمایه گذاری ایران 

در داخل و سایر کشورها« و »آشنایی 
بنگاه هــای اقتصادی بــا روش های 
نویــن تبلیغات، بازاریابی و مبادالت 
تجاری«، مشاهده نمی شود که علت 
آن می توانــد کمبود اطالعات در این 
حوزه ها باشــد، عالوه بر موارد گفته 
شــده در زمینه »آشــنایی بازرگانان 
و نماینــدگان تجــاری کشــورها 
و مؤسســات تجــاری خارجــی با 
فرصت هــای بــازار، کاال و خدمات 
کشــور« نیز هیــچ مــوردی یافت 

نمی شود.
برای حل این مسئله هم می توان 
با راه اندازی سامانه ای برای دریافت 
اطالعــات تجــاری از بازرگانان و 
امتیازدهی به آنان جهت تشــویق به 
انتشــار اطالعــات، اقدامات الزم را 
انجام داد که متأسفانه تاکنون صورت 

نگرفته است.
اقتصــادی برای  ۷ رایزن 
تجــارت خارجی ایــران کافی 

است؟
بررسی ها نشــان می دهد، ایران 
یکــی از ضعیف ترین کشــورها در 
خصــوص اعزام وابســته تجاری به 
کشــورهای هدف اســت؛ به نحوی 
که در حال حاضر بــه گفته علیرضا 
پیمان پاک رئیس ســازمان توســعه 
تجارت تنها ۷ رایزن در کشــورهای 

روسیه، چین، عراق، عمان، ارمنستان، 
مســتقر  پاکســتان  و   آذربایجــان 

هستند.
هرچند در ســال ۱۴۰۰، تعداد 
رایزنــان از ۲ به ۷ نفــر افزایش یافته 
است اما نسبت به کشورهای فعال در 
زمینه دیپلماسی اقتصادی مانند چین 
بــا ۲۲۱ نفر و آلمان نیز با ۲۱۳ رایزن 
بازرگانــی، این تعــداد رایزن برای 
کشور بســیار کم است و باید تعداد 
و ســطح مأموریت های رایزن های 

اقتصادی افزایش یابد. 
بنابر اظهارات احمد حســینی 
فرد، عضو هیئت مدیره اتاق صادرات 
و واردات اتــاق ایران با وجود اینکه 
ظرفیــت الزم برای توســعه روابط 
تجاری در منطقه بســیار باال ارزیابی 
می شــود اما رایزنان بازرگانی ایران 
حرفه ای نبوده و ضروری اســت که 
در کمترین زمان به مشاورانی توانمند 
و حرفه ای تبدیل شــوند. به گفته وی 
رایزنان ایرانی در کشــور عراق تنها 
دو نفر هســتند، این درحالی اســت 
که تعــداد رایزنان ترکیــه ای در این 
کشــور به ۲۱ نفر می رسد؛ لذا دولت 
و بخش خصوصــی باید یک برنامه 
راهبــردی عملی را جهت توســعه 
 تجارت خارجــی تدوین و اجرایی 

کنند.

یکــی از وظایف ســازمان توســعه تجارت، ایجــاد هماهنگی بین واحدهــای تولیدی و 
بنگاه های اقتصادی با ســایر کشــورها اســت؛ این هماهنگی ها باید در خصوص »عقد 
قــرارداد«، »تبــادل دانش«، »داوری بین المللــی«، »اطالع رســانی« و »برقراری ارتباط 
با ســایر کشــورها« باشــد؛ اما با وجود اینکه ۱۷ ســال از تأســیس این مرکز می گذرد، 
متأسفانه عملکرد ســازمان توسعه تجارت در رابطه با موارد گفته شده مشخص نیست.

ایران یکی از ضعیف ترین کشورها در خصوص اعزام وابسته تجاری به کشورهای هدف ؛

آیا ۷رایزن اقتصادی برای تجارت 
خارجی ایران کافی است؟

بررسی ها نشان می دهد، ایران یکی از ضعیف ترین کشورها در خصوص اعزام وابسته تجاری به کشورهای 
هدف است؛ به نحوی که در حال حاضر تنها ۷ رایزن اقتصادی در کشورهای دیگر دارد.

گروه اقتصادی -  ســخنگوی  
کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار 
داشت: صرف کار با رمزریال سودی 
را در برنخواهد داشت و رمزریال ارز 
رایج کشــور محســوب می شود که 
پشــتوانه آن ریال است. از مهم ترین 
ویژگی های رمز ریال اینکه ســرعت 

مبادالت پولی را باال می برد.
اوایل نیمه دوم ســال گذشــته 
بانک مرکزی از پایش های بکارگیری 
رمزریال خبر داد و قرار بر این اســت 
که پایان نیمه اول امســال یعنی کمتر 
از دوماه دیگر رمزریال فعال شــود و 

به صورت آزمایشــی شــروع به کار 
می کند.   

رییس کل بانک مرکزی درباره 
رمزریال اینگونه توضیح داده است که 
»رمزریال به جای همین اسکناسی که 
مردم در دســت دارند، خواهد بود و 
فرد به جای اینکه اسکناس داشته باشد 
رمزریال دارد؛ بــه آن مفهوم جهانی 
)رمــزارز( نخواهد بــود و ریال های 
اســکناس جای خود را به رمزریال 

می دهند.«
موضوع رمزریال در شــرایطی 
مطرح شــد که در کشورمان استقبال 

گسترده ای ازانواع  مرزارزهای جهانی 
شــده و تصور عام این است که رمز 
ریال هم کارکردی شبیه به رمزارزهای 
بین المللی دارند اما طبق آن چیزی که 
از ســوی بانک مرکزی توضیح داده 
شــده، رمز ریال در واقع ارز دیجیتال 
بانک مرکزی ایران اســت که نیاز به 
تســویه بین بانکی نیست و پول نقد 
الکترونیکی محســوب می شــود و 

مکمل پول نقد خواهد بود.
ســخنگوی  مرحبا،  غالمرضا 
کمیسیون اقتصادی درباره را ه اندازی 
رمــز ریال تا کمتــر از دو ماه دیگر و 
ماهیــت و کارکرد رمزریــال اظهار 
داشــت: رمــز گریال همــان ریال 
خودمان اســت که در شکل دیجیتال 
عرضه می شــود و مردم می توانند آن 

رابه صورت دیجیتال مصرف کنند.

وی تاکید کرد: اشــتباهی درباره 
رمز ریال مصطلح شــده و نباید این 
تصور را داشــته باشــیم که رمز ریال 
همان رمــز ارزها هســتند. در واقع 
رمزریال هیچ شباهتی به رمزارزهای 

مورد مصرف در دنیا ندارند .
اقتصادی  سخنگوی کمیسیون 
بــا تاکید بر اینکه پشــوانه رمزریال، 
خود ریال است، گفت: صرف کار با 

رمزریال سودی را در برنخواهد داشت 
و رمز ریال ارز رایج کشور محسوب 
می شــود که پشتوانه آن ریال است و 
از مهم ترین ویژگی های رمز ریال این 
است که سرعت مبادالت پولی را باال 
می برد. مرحبــا ادامه داد: مردم توجه 
داشته باشند که رمز ریال هیچ شباهتی 
به بیت کوین ندارد و بسیار متفاوت از 
رمز ارزهای جهانی هستند اما هر بار 

که نام رمز در کنار واحد پولی می آید 
تصور این اســت که  ماهیتی شبیه به 
رمزارزهای جهانی خواهد داشــت.  
وی تاکید کرد: مهم ترین تفاوت رمز 
ریال با رمزارزها این است که رمزریال 
ماینینگ نمی شــود و ماینر ندارد، به 
این شکل نیست که دستگاهی برای 
اســتخراج آن وجود داشــته باشد و 
عده ای بتوانند برای  اســتخراج رمز 
ریــال از بانک مرکزی مجوز بگیرند. 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: 
رمزریال به صورت انحصاری توسط 
بانک مرکزی منتشر می شود و همان 

ریال رایج به شکل دیجیتالی است که 
در واقع حمل و نقل، ذخیره و استفاده و 
پرداخت در فضای دیجتال را راحت تر 
خواهد بود. مرحبا بیان اینکه رمزریال 
شــکلی از پول اسکناســی خودمان 
اســت که برای اولین بار دراین شکل 
و شــمایل عرضه می شــود، اظهار 
داشــت: با توجه به اینکه رمز ریال در 
فضای دیجیتال عرضه می شود، یکی 
از کارکردهای خوب آن اینکه نقل و 
انتقاالت راحت تر خواهد بود و امکان  
نقــل و انتقاالت فرامــرزی آن برای 

عالقه مندان وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

رمزریال همان ریاِل خودمان و با پشتوانه ریال است
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