
اندر بالی سخت پدید آید، فضل و 
بزرگمردی و ساالری ...

مدیرامور ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر در 
یادداشتی به مناسبت 27 اردیبهشت، روز ارتباطات 
و روابط عمومی، تاکید کرد:عملکرد خوب و تالش 
های روابط عموم��ی ها در افزایش روحیه عمومی، 
نه تنها جایگاه ارتباطات را در جامعه باال برده بلکه 
بال را ب��ه "نعمت" و تهدید را ب��ه "فرصت" تبدیل 
نم��وده که ب��ه امید خدا خیر، برکت و خش��نودی 
همگان��ی را نیز به دنبال خواهد داش��ت.به گزارش 
مرک��ز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک ش��هر، در 
یادداش��ت حمیدرضا عظیم��ی مدیرامور ارتباطات 
و روابط عمومی آمده اس��ت:برای انسان اجتماعی، 
بهتری��ن حالت ارتباط، زمانی اس��ت ک��ه بداند در 

شرایط استثنایی و بحرانی، تنها نیست.
بحران��ی که همیش��ه بی خب��ر از راه می رس��د و 
آین��ده را از گذش��ته متمایز و با جزئیات ش��گفت 
آوری همراه و برداش��ت ها و به همان میزان تفکر 
و عملکرد ما را تغییر می دهد. اتفاقاتی که قرار بود 
غیرقابل توقف باش��د، متوق��ف و مواردی که تصور 
می ش��د، غیرممکن است، اتفاق می افتد.در چنین 
شرایطی، ارتباطات و کانال ها و ابزار نوین ارتباطی 
که خ��ود زمانی موجب بروز تغییرات و ش��وک در 
می��ان مردم و جوام��ع بوده اند، حال ب��ه گونه ای 
نظام مند و هماهنگ در راس��تای تقویت روحی و 
معن��وی و حمایت عمومی، با قدرتی بی س��ابقه به 
میدان آمده و پیام مهر و دوس��تی، لبخند و آرامش 
را ب��ه همگان هدیه و چراغ امید را در دلها روش��ن 
می سازد.در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا که 
تمام مردم و کش��ورهای دنیا درگیر آن می باشند، 
فارغ از رفتار حکومت های مختلف، نکته ای که در 
تغییر رفتار انسانها و اعضای آن جوامع برداشت می 
ش��ود، حس همدلی و کمک و همچنین اش��تراک 
گذاری تجربیات تلخ و شیرین خود با هدف انتقال 
نتای��ج آزمون های رفتاری و آم��وزش مهارت ها و 
تماما نوعی همراهی و مش��ارکت جمعی برای عبور 
از بحران است که موجب شده، نقش فردی هر یک 
از اعضای جامعه به عنوان کنشگر روابط عمومی و 

اجتماعی، پررنگ تر از گذشته شود.

روابط عمومی برتر از ویژگی تحلیل 
گری برخوردار است

س��ید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توس��عه 
تع��اون تحلیل گری را از ویژگی روابط عمومی برتر 

دانست.
سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
در جلسه گرامیداش��ت روز جهانی ارتباطات روابط 
عمومی ک��ه به صورت حض��وری در جمع همکاران 
روابط عمومی ستاد بانک و به صورت ویدئوکنفرانس 
با مدیران و همکاران روابط عمومی استان ها برگزار 
گردید خاطرنشان کرد: روابط عمومی برتر با احاطه 
به وظایف تخصصی حوزه اطالع رس��انی، ارتباطات و 
تبلیغات؛ نقش روابط عمومی را از حالت تبیین کننده 
وضعیت کنونی و توجیه کننده عملکرد سازمان فراتر 
برده و با تحلیل محیط داخلی و پیرامونی س��ازمان، 
مشاوره های الزم به مدیران ارشد سازمان در راستای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری ارائه می دهد تا سازمان 
در بهترین مس��یر خدمات رس��انی و تأمین حداکثر 
رضایت مشتریان قرار گیرد.فتاحی در همین زمینه 
اف��زود: عملکرد روابط عمومی بانک توس��عه تعاون 
در انعکاس خدمات و دس��تاوردهای توسعه ای بانک 
قابل توجه و ارزشمند بوده و از این حیث از سرآمدان 
نظام بانکی به ش��مار می رود.وی در ادامه با اش��اره 
به ترویج گس��ترده بانک��داری الکترونیک در جامعه 
و همچنین فراهم سازی بس��ترهای موردنیاز جهت 
اجرای بانکداری دیجیتال در کشور گفت: دیجیتالی 
نمودن فرآیندها و توجه و احترام به سالیق و انتخاب 
مشتریان از الزامات مورد تأکید وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی و از مقتضیات جامعه نوین می باش��د که 
گام های مثبتی در این زمینه در بانک توسعه تعاون 
برداشته شده است و نقش روابط عمومی در راهبری 
مکانیزم های ارتباطی و رعایت اصول مشتری مداری 

حائز اهمیت است.

اخبار گزارش

 طی روزهای اخیر وزیر نفت دس��تورات الزم برای توسعه 
موزون ش��رکت های زنجیره ای توزیع سوخت، فراهم کردن 
شرایط الزم برای تحویل وفروش سوخت از انبارهای پخش 
به هم��ه جایگاه داران و واگذاری سوخت رس��انی هوایی به 

بخش خصوصی صاحب صالحیت را صادر کرد. 
 براس��اس آنچه اعالم شده است هدف وزیر نفت و متولیان 
مربوط��ه از این دس��تور ؛ بهبود خدمات رس��انی به مردم، 
کاهش بوروکراس��ی، ارتقای به��ره وری و کارایی مجموعه 
زنجی��ره تامی��ن س��وخت  بوده و ب��ا طی ش��دن مراحل 

کارشناسی این اقدام نهایی خواهد شد. 
 اگرچه متولیان دولتی در راستای واگذاری این مهم را یک 
اقدام در مس��یر خصوصی س��ازی واقعی دانسته و اینگونه 
عن��وان می کنند که اث��رات مثبتی راب ه هم��راه خواهد 
داشت اما از دیدبسیاری از تحلیلگران و برخی متولیان که 
تا پیش از این در س��مت های دولتی منصب داشتند ،این 
اق��دام واگذاری به بخش خصوصی  نبوده و تنها یک  کپی  

برداری ناقص از تجربه سایر کشورها است . 
 به گفته این افراد مدل پیاده سازی شده در سایر کشورها 
ب��ه این صورت  اس��ت که ، تمامی زنجی��ره تولید تا توزیع 
س��وخت توس��ط بخش خصوصی انجام می ش��ود نه فقط 
بخش��ی از زنجیره که در طرح وزارت نفت شامل انبارها و 
جایگاه ها می شود و چنین برش ناقصی به خوبی نمایان می 

کند که کار نمی تواند تبعات منفی نداشته باشد. 
واگذاری ظاهری 

از دیدگاه کارشناس��ان و تحلیلگران  این مس��اله در ظاهر 

در گی��ر کردن بخش خصوص��ی  و تالش کردن برای قوی 
کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد است اما در واقعیت 
این مهم تبعالتی دارد که باید بیش ازهر زمان دیگری مورد 

توجه و نظر قرار گیرد. 
 به باور منتقدان و تحلیلگران ، این گروه از متولیان دولتی 
بر طب��ل حمایت از بخش خصوصی م��ی کوبند و اینگونه 
وانمود می کنند که قرار است با این اقدام خصوصی سازی 
ش��کل بگیرد اما در واق��ع در تمام این س��الهای که بحث 
خصوصی س��ازی مطرح شده اتفاقی که تاکنون رخ نداده و 
همچنان  در حرف  است و عمال واگذاری درست و منطقی 

به مردم دراین روند وجود ندارد. 
    این تحلیلگران به بررس��ی س��ایر خصوصی سازی هایی 
ک��ه تاکنون در صنایع مختلف رخ داده پرداخته و معتقدند 
تجرب��ه  خصوصی س��ازی در صنعت خودرو و بس��یاری از 
کاالهای اس��تراتژیک  نشان داده که مادامی که یک بخش 
خصوصی مس��ئولیتی در این س��طح م یگیرد در ابتدا سود 
دالالن و س��فته بازان  مدنظر قرار می گیرد و  دس��ت آخر 
ب��رای خالی از عریضه نب��ودن  اقداماتی برای مردم صورت 
می گیرد که اگرچه در پاره ای از موارد س��ود هم دارد اما 

چاللش هایآن به مراتب بیش از منافع است .
از سوی دیگر چنین روندی براساس تجارب گذشته نشان 
می دهد که هیچ گاه با مدیریت یکپارچه روبرو نبوده و می 
تواندمش��کالت عدیده ای را ایجاد کند ضمن اینکه بنزین 
از پی��ش از ای��ن  در تم��ام زمان ها به عن��وان یک کاالی 
استراتژیک مطرح بوده و هست  و دولت متولی اول و آخر 

تامین آن بوده و هست و چ نین اقدامی با توجه به کارهایی 
که دولت در رابطه با این محصول داشته   خصوصی کردن 

آن به نوعی رفع مسئولیت دولت است .
محصول استراتژیک 

  در تمام این س��الها دولت با قیم��ت گذاری این محصول 
اس��تراتژیک بازارهای مختلف را تنظیم کرده است به این 
ترتیب که در شروع هر سال قیمت بنزین مبنای نرخ تورم 
آن س��ال بوده اس��ت و حال اگر دولت بخش خصوصی را 
درگیر این مس��اله کند بی ش��ک تعیین ن��رخ آن هم باید 
توسط  جایگاه داران اعالم شود  و دراینجا این سوال مطرح 
می شود که آیا  دولت با واگذاری این جایگاه ،مدنظر دارد 
که قیمت گذاری را هم واگذار کند و یا مثل تمام خصوصی 
س��ازی که انجام  داده  تنها مالکی��ت را واگذار می کند و 

مدیریت را در چنگال خود نگاه می دارد. 
البت��ه ای��ن نکت��ه راه��م باید توجه ک��رد که ای��ن کاالی 
اس��تراتژیک و واگذاری صفر تا صد آن  به بخش خصوصی 
در برخ��ی موارد میتواند به عنوان ابزار و اهرمی باش��د که 

تبعات نامطلوبی برای جامعه و مردم داشته باشد. 

 بهانه ای برای تسویه حساب 
 البت��ه درکنار تمام ای��ن موارد نباید فرام��وش کرد که با 
درنظ��ر داش��تن  اقتصاد ضعیف کش��ور در ش��رایط پس��ا 
کرونای��ی  چنین اقدامی در راس��تای واگ��ذاری نمی تواند 
کارکرد مثبت و درستی داشته باشد  و  تبعات اقتصادی را 

به همراه داردکه قابل تصور نیست .
 به زعم این کارشناس��ان و منتقدان چنین اقدامی از سوی 
دول��ت نه تنها تالش برای حض��ور پررنگ بخش خصوصی 
نبوده بلکه عاملی اس��ت که میتواند منجر به واگذار کردن 
منافع ملی کش��ور باش��د . البته که نباید فراموش کرد که 
دراین روند واگذاری ش��تابزده نه تنه��ا منفعتی دیده نمی 
ش��ود بلکه با درنظر داش��تن اینکه هی��چ گونه  ضمانتی از 
س��وی بخش ه��ای خصوصی ک��ه وارد  ای��ن عرصه وجود 
ندارد که هر فرد یا افرادی که وارد کار ش��د، از این کاالی 
اس��تراتژیک در بزنگاه ها ب��ه عنوان اب��زار امنیتی وامتیاز 
گیری اس��تفاده نکند  درس��ت مانند همان مسیری که تا 
پیش از این خودرو سازها درپیش گرفتند و هر روز در حال 

باج گیری از مردم به عناوین مختلف هستند. 
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شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد:
خرید ۱.۵ میلیون تن گندم

ش��رکت بازرگان��ی دولت��ی ای��ران، از خرید 
تضمین��ی یک میلیون و ۵۴7 هزار تن گندم 
به ارزش ۳۸ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال تا 2۸ 

اردیبهشت ماه در کشور خبر داد.
سیدمحمدتقی طباطبایی گفت: یک میلیون 
و ۵۴7 هزار تن گندم در نیمی از استان های 
کش��ور خریداری شده که با خرید این مقدار 
2۰ درصد کل خرید س��ال گذش��ته محقق 

شده است.

وی گف��ت : طی یک ماه گذش��ته 222 هزار 
و ۹۶۹ محمول��ه ب��ه مراکز خری��د تضمینی 

تحویل شده است.
این مقام مس��ئول در شرکت بازرگانی دولتی 
ایران اظهار داش��ت: خرید تضمینی گندم تا 
پای��ان آبان ماه س��ال جاری ادام��ه دارد و با 
ورود به فصل تابستان، استان های سردسیرِی 
کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی 
و ... وارد عملیات خرید می ش��وند که تحویل 

گندم افزایش قابل توجهی خواهد یافت .
طباطبایی همچنی��ن از خرید تضمینی ۹۰ 
هزار تن دانه ی روغنی کلزا به ارزش بیش از 
۴۰۰۰ میلیارد ریال در ۱2 استان کشور خبر 
داد. وی پیش از آغاز گزارش خرید تضمینی 
گن��دم و دانه ه��ای روغن��ی از درج مقاله ای 
تحت عنوان "مدافعانی ک��ه در دوران کرونا 
دیده نش��دند" توس��ط پای��گاه خبری غالت 
نیوز که به بررسی ارزش های عملکرد تأمین 
کااله��ای اساس��ی در دوران تحریم و کرونا 
توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت 

بود، تقدیر کرد. مهر 

رئیس سازمان صنعت استان تهران 
خبر داد؛

آغاز برخورد تعزیراتی با 
گرانفروشان خودروی صفر 

رئیس س��ازمان صنعت استان تهران با بیان 
اینک��ه ف��روش خ��ودرو صفر در ب��ازار فقط 
۱۰درصد باالی قیمت کارخانه مجاز اس��ت، 
گفت : در صورت مش��اهده تخلف در فروش 
قیم��ت خ��ودرو صف��ر در ب��ازار، پرونده به 

تعزیرات ارسال می شود.
  رئیس سازمان صنعت استان تهران از شروع 

بازرسی های این سازمان از بازار خودرو خبر 
داد و گفت: در صورت بروز تخلف در فروش 
قیم��ت خ��ودرو صف��ر در ب��ازار، پرونده به 
تعزیرات ارسال می ش��ود. یداهلل صادقی، در 
خص��وص بازرس��ی بازار خ��ودرو افزود: پس 
از اینکه 22 اردیبهش��ت  س��تاد تنظیم بازار 
قیمت گذاری خودرو را اعالم کرد و مقرر شد 
قیم��ت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد باالتر 
از نرخ کارخانه، به فروش برسد، بازرسی های 

سازمان صنعت در این خصوص شروع شد.
رئیس سازمان صنعت استان تهران ادامه داد: با 
توجه به اینکه هنوز دستورالعمل قیمت گذاری 
رس��ماً ابالغ نشده است، اما سازمان صمت کار 
بازرسی را ش��روع کرده و در صورت شکایت و 
یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاه های ماشین 
بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارس��ال 
می ش��ود. وی همچنین در خصوص بازگشایی 
صن��وف پرخط��ر گف��ت: هن��وز تصمیمی در 
خصوص این مشاغل گرفته نشده و تا زمانی که 
ستاد ملی کرونا نظر خود را اعالم نکند، نمی توان 

پیش بینی در این خصوص داشت. شاتنا 

از دیروز الزامی شد
 طرح الزام فروش لوازم خانگی 

با شناسه  
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
از ام��روز تمامی کاال های ل��وازم خانگی باید 

شناسه کاال داشته باشد.
  عل��ی مویدی خ��رم آبادی گف��ت: از امروز 
تمامی کاال های لوازم خانگی باید شناسه کاال 
داشته باشد و از مشتریان خواهشمندیم که 
از این پس شناس��ه کاالی لوازم خانگی خود 

را قبل از خرید از فروشنده مطالبه کنند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
پس از پیگیری ها و برنامه ریزی های بس��یار 
در س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ما موفق 
شدیم که سامانه شناسه کاال های لوازم خانگی 
را در سطح کشور فعال کنیم و کاال های لوازم 
خانگی پس از این باید دارای شناسنامه باشد. 
وی گفت: خریداران می توانند شناسه کاالی 
ل��وازم خانگی خود را به ش��ماره 777#*۴* 
ارسال کنند تا از اصالت کاالی خریداری شده 

خود مطلع شوند.
موی��دی افزود: همچنی��ن خری��داران لوازم 
خانگی این امکان را دارند که به کمک همین 
سرش��ماره به س��امانه گارانتی تهیه شده در 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز هم متصل 
ش��وند و از گارانت��ی کاالی خ��ود و خدمات 
فروش، پ��س از خری��د آن کاال هم بهره مند 
ش��وند. وی ادامه داد: این س��امانه فعال برای 
لوازم خانگی اجرا ش��ده چرا که لوازم خانگی 
گ��ردش مالی بس��یاری در کش��ور دارد، اما 
بزودی برای س��ایر کاال ها هم سامانه شناسه 

کاال و گارانتی فعال خواهد شد.  تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سیاست روز تبعات منفی واگذاری انبارهای پخش به همه جایگاه داران را بررسی می کند؛

تبعات یک خصوصی سازی 
ظاهری

معاون اول رئیس جمهوری  مطرح کرد؛

نیاز حوزه ارتباطات به سرمایه گذاری 
۱۰۰  برابری

 مع��اون اول رئیس جمهوری گفت: برای ش��رایط پس��ا کرونا نیازمند توس��عه 
ارتباطات هستیم و از همین رو حتی نیاز است برای این کار ۱۰۰ برابر بودجه 

فعلی سرمایه گذاری کرد. 
اسحاق جهانگیری گفت: پس از شیوع کرونا زیرساخت های حقوقی و اجتماعی 

باید مبتنی بر یک انسان هوشمند مهیا شود.
وی ادامه داد: در تمام اتفاقاتی که به اس��م پس��اکرونا ب��ه آنها نگاه می کنیم،  
لنگرگاه مهم و اصلی وزارت ارتباطات اس��ت و حتی نیاز اس��ت برای این کار 

۱۰۰ برابر بودجه فعلی سرمایه گذاری کرد. 
مع��اون اول رییس جمهوری اف��زود: اقدامات شایس��ته ای در دولت دوازدهم 
صورت گرفته که یکی از آنها رس��اندن اینترنت به روستاها بوده که تمام مردم 

به این واسطه از  همه خدمات کشور به طور مساوی برخوردار باشند.
اسحاق جهانگیری اضافه کرد: سال آخر فعالیت دولت دوازدهم است و تصمیم 
گرفتیم به وزارتخانه ها برویم و با شرکت در جلسات مدیران ارشد آن ها بتوانیم 

با برنامه ریزی های دقیق تری امسال را پشت سر بگذاریم.
او افزود: خوشبختانه جلسه با وزارت ارتباطات با روز جهانی ارتباطات مصادف 
ش��د. با شیوع کرونا تمام بخش های کشور درگیر شدند و برنامه های توسعه ای 
و امور جاری کشور به صورت طبیعی تحت تاثیر کرونا قرار گرفت. مساله کرونا 
امروز قطب نمای سیاس��ت گذاری اس��ت تا بتوانیم به واسطه آن در وضعیت 
اقتصادی کش��ور تعادل ایجاد کنیم. جهانگیری اش��اره ک��رد: اکنون جامعه و 
جهان تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و آموزش به یک مساله مجازی و هر خانه ای 
تبدیل به مدرس��ه و دانشگاه شده است. امروز دغدغه ما این است خانواده ای 
که به این ابزار دسترس��ی ندارند چطور این بس��تر برایش��ان فراهم شود؟ این 
رخدادها س��اده نیس��ت و باید به آن درست فکر کرد. ما باید به سمتی حرکت 

کنیم که در آینده دچار شکاف در جامعه نشویم.
او در ادامه به چندین نکته محوری اشاره کرد و افزود: مردم یادشان است که 
در گذش��ته برای برقراری یک ارتباط س��اده باید چه مسیر طوالنی را طی می 
کردند اما اکنون اقدامات هر کدام از وزارتخانه های ما به ویژه اقدامات وزارت 
ارتباطات با هیچ دوره ای قابل مقایس��ه نیس��ت. او افزود: توس��عه ظرفیت ها و 
منابع که مهم ترین آن شبکه ملی اطالعات است، مساله دیگری است که باید 
به آن توجه کرد. دس��تور رهبر معظم انقالب این بود که شبکه ملی به سرعت 

تکمیل شده تا فرصت بسیاری خوبی برای ارتباطات ایجاد شود.  پاد 

برای  سال ۱۴۰۰برنامه ریزی شد؛

هدف گذاری تولید ۱۰ میلیارد یورو کاال 
  سیاس��ت توسعه س��اخت داخل کاال و تجهیزات در ش��رایط تحریم ظالمانه 
دشمن، فرصتی است که پیش روی تولید کنندگان کشور قرار گرفته و در این 
ارتباط وزارت صنعت دس��تیابی به بیش از ۱۰ میلیارد یورو داخلی سازی کاال 

و تجهیزات را دنبال می کند.
پیش از این اعالم شد برای سیاست ترویج کاالی ایرانی و توسعه نهضت ساخت 
داخل، تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق نوآوری و ش��کوفایی به منظور تامین نیاز 

مالی واحدهای صنعتی امضا شده است.
طبق برنامه ریزی انجام ش��ده در سال ۹۹ این برنامه با اولویت کاهش ارزبری 
۳.2 میلیارد یورویی در دس��تور کار اس��ت و با اجرایی ش��دن پروژه های این 
برنامه در س��ال ۱۴۰۰،انتظ��ار می رود بیش از ۱۰ میلیارد ی��ورو انواع کاال و 

تجهیزات در کشورمان داخلی سازی شوند.
همچنی��ن تازه تری��ن خب��ر از وزارت صنعت، معدن وتجارت اینکه براس��اس 
موافقت با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واردات مواد اولیه بخش تولید 
از روش ب��دون انتق��ال ارز اس��تفاده می ش��ود و با هماهنگ��ی و نظارت بانک 
مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر 

کشور، بدون انتقال ارز امکان پذیر خواهد شد.
ش��بکه اطالع رسانی وزارتخانه یاد ش��ده در گزارش خود آورده است، حسین 
مدرس خیابانی، سرپرس��ت وزارت صنعت در ق��رارگاه حمایت از تولید گفت: 
امس��ال مفهوم توجه به تولید که در قالب ش��عار »جهش تولید« متبلور شده، 
بس��یار متفاوت از سال های قبل است و رهبر معظم انقالب نیز اهمیت ویژه ای 
را ب��رای حوزه تولید به ویژه با توجه ب��ه تحریم ها و محدودیت هایی که برخی 
کش��ورها بر علی��ه اقتصاد ایران در نظر گرفته اند، مبذول داش��ته و خواس��تار 
جهش تولید ش��ده اند. وی افزود: دش��منان در فضای تحری��م، تالش کرده اند 
تا دو بخش معیش��ت مردم و اش��تغال را هدف گرفته و از محل آن، به کش��ور 
آس��یب برس��انند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک 
عامل پیش بینی نش��ده، به مجموعه محدودیت های کش��ور اضافه شد؛ اما در 
همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقالم و تجهیزات 

پزشکی رخ داده است.
م��درس خیابانی گفت: اعتق��اد وزارت صنعت، معدن و تجارت این اس��ت که 
باید برای صادرات، یک مس��یر کامال هموار و به اصطالح سبز در نظر گرفت تا 
صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالش��ی حرکت کرده و کاالهای 

صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند.  ایرنا 

تا پایان سال انجام می شود؛

 تکمیل دسترسی شبکه روستایی
 به اینترنت 

  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تکمیل دسترس��ی به ش��بکه اینترنت در 
روستا های باالی 2۰ خانوار تا پایان سال خبر داد.

   آذری جهرمی   با اش��اره به افزایش دسترس��ی در شبکه ارتباطات روستایی 
اظهار کرد: با وجود تحریم های بین المللی بیش از ۸۳ درصد روستا های باالی 
2۰ خانوار به ش��بکه ملی اطالعات و اینترنت متصل ش��ده اند و تا پایان سال 

دسترسی تمام این روستا ها با اقدام جهادی کامل خواهد شد.
 وزیر ارتباطات تصریح کرد: اکوسیستم شرکت های استارت آپی بیش از ۵ هزار 
شرکت کوچک و نوپاست که با استفاده از طرح نوآفرین زیر چتر حمایتی وزارت 
ارتباطات قرار خواهند گرفت. وی افزود: با ش��یوع کرونا درآمد شرکت اینترنتی 
۴۰ درصد افزایش یافت و مجموعا ۵۰۰ میلیارد خدمات رایگان ارائه ش��د البته 

7۳ درصد شرکت های فعال با مشکالت فراوانی برای بقا مواجه هستند
آذری جهرمی عنوان کرد: ۱۸ درصد نیروی ش��اغل در بخش فناوری اطالعات 
شغل خود را از دست دادند با این وجود اگر حمایت های دولت نبود، این آمار به 
۵۰ درصد می رسد و در صورت عدم حمایت این رقم در ماه های آینده افزایش 
می یابد.  آذری جهرمی بیان کرد: بخش عمده مش��کالت این روز های استارت 

آپ ها مربوط به پرداخت حق بیمه، دستمزد کارکنان و اجاره بها است.
وی اف��زود: تاکن��ون ۵۰ میلیارد تومان به ش��رکت های اس��تارت آپ از طریق 
وزارت ارتباطات پرداخت ش��ده است و 7۰ میلیارد تومان در دست اجرا است 
البته پرداخت این کام ها منوط به عدم تعدیل نیرو اس��ت. وزیر ارتباطات ادامه 
داد:ش��رکت های اس��تارت آپی بزرگ در راس��تای حرکت اجتماعی با تشکیل 

صندوق ۱7 میلیارد تومان به شرکت کوچک وام داده می شود.
وی افزود: با وجود چالش های عجیب طی دو س��ال گذشته رشد اقتصادی در 
وزارت ارتباطات به ۱.7 درصد و دربخش فناوری به ۶.۴ درصد رسیده است و 

با وجود افزایش تورم نرخ خدمات تغییر نکرده است.
جهرمی بیان کرد: اپراتور ها با شرکت در پویش ایران همدل تاکنون ۱۵ میلیارد 
تومان به مناطق محروم کمک کردند و در پی فرمایش��ات مقام معظم رهبری 
اقدامات اساسی در خصوص تکمیل شبکه ملی اطالعات اقدامات مهمی صورت 

گرفته که هفته آینده با حضور رییس جمهور محترم افتتاح خواهد شد.
 جهرمی گفت: نیاز بازار ایران به تلفن همراه ساالنه حدود ۱2 میلیون دستگاه 
است که در تالش هستیم تا پایان سال با تولید ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه 

بخشی از سهم بازار را داشته باشیم. میزان 


