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خريد توافقي ۵۰ تن زعفران
وزارت جهاد کشاورزي اعالم کرد: خريد توافقي ۵۰ تن زعفران 
کش��اورزان بي س��ابقه بوده و ضمن حمايت از توليدکنندگان 
موجب حذف دالالن و آرامش و رونق بازار اين محصول ارزآور 
شده است.به گزارش ايلنا، در پي انتشار خبري در برخي رسانه ها 
مبن��ي ب��ر ب��ي فايده بودن خريد توافقي زعف��ران، مرکز روابط 
عمومي و اطالع رساني وزارت جهاد کشاورزي در توضيحاتي با 
رد اين ادعا اعالم کرد: خريد توافقي ۵۰ تن زعفران کشاورزان 
بي سابقه بوده و ضمن حمايت از توليدکنندگان موجب حذف 
دالالن و آرامش و رونق بازار اين محصول ارزآور ش��ده اس��ت.

متن اين توضيحات به شرح زير است:ايران با در اختيار داشتن 
بي��ش از ۸۵ درص��دي توليد جهاني، اولين توليدکننده زعفران 
در دنيا است و بايد بتواند در بازار جهاني متناسب با سهم توليد 
خود نقش آفريني کند.اين گزارش با اشاره به اين که سودجويي 
برخي دالالن موجب ش��ده اس��ت تا سهم کشورمان از تجارت 
جهان��ي زعف��ران کمتر از ميزان مورد انتظار باش��د، مي افزايد: 
در پي نارضايتي کش��اورزان از حضور پررنگ دالالن و قيمت 
پايين اين محصول، به منظور حمايت از توليد و اشتغال داخلي 
در س��ال اقتصاد مقاومتي،طرح حمايتي خريد توافقي زعفران 
باالتر از قيمت بازار توسط سازمان مرکزي تعاون روستايي از 
آبان ماه سال جاري اجرا و در اقدامي بي سابقه تاکنون ۵۰ تن 
زعفران از کشاورزان خريداري شده که اين ميزان خريد، رضايت 
کش��اورزان از اين حرکت حمايتي دولت را در پي داش��ته است.

اي��ن گ��زارش تاکي��د مي کند: با هدف بهبود کيفي و کمي توليد 
و بازار، عالوه بر تدوين و اجراي س��ند ملي زعفران و ارتقاي 
کمي و کيفي توليد با مش��ارکت همه ذي نفعان، توس��عه صنابع 
فرآوري، برندس��ازي و ساختارس��ازي براي تقويت نقش ايران 
در بازار جهاني زعفران از س��وي وزارت جهاد کش��اورزي در 

حال پيگيري است.

 کاهش هزارتوماني قيمت مرغ 
قيم��ت محصوالت پروتئيني از 
دوهفته گذش��ته ت��ا کنون روند 
نسبتا ثابتي را پشت سر گذاشته 
و تغيير چنداني نداش��ته اس��ت.

ب��ه گزارش ايلنا، قيمت مرغ که 
حدود ي��ک هفته پيش کاهش 
ه��زار تومان��ي را تجرب��ه کرده 

همچن��ان ب��ر روي 64۰۰ تومان ثابت مانده و قيمت گوش��ت 
گوسفندي هم بين 33 هزار تومان تا 4۰ هزار تومان در گردش 

است.

رسوايي بزرگ پيِش روي فورد
طبق يک دادخواست حقوقي، شرکت خودروسازي فورد آمريکا 
با همکاري بوش آلمان به فريبکاري و دستکاري در نرم افزار 
مديريت ميزان انتش��ار آالينده ها در خودروهاي ديزلي متهم 
ش��ده اس��ت.به گزارش رويترز، برخي از رانندگان و صاحبان 
خودروهاي ديزلي س��اخت ش��رکت خودروسازي فورد به يک 
ش��رکت حقوق��ي در اي��االت متحده آمريکا گ��زارش آلودگي 
خودروهايش��ان را داده اند و پس از بررس��ي هاي انجام شده اين 
شرکت حقوقي، فورد را به دستکاري، فريبکاري و تقلب در نرم 
افزار مديريت ميزان انتش��ار آالينده ها در کاميون هاي ديزلي 
توليد ش��ده اين ش��رکت متهم کرده است.اين شرکت حقوقي 
با تنظيم يک دادخواس��ت در روز چهارش��نبه مدعي شده است 
که خودروهاي ديزلي و وانت پيکاپ هاي سوپر ديوتي ساخت 
ش��رکت فورد مدل هاي F-۲۵۰ و F-3۵۰ بوس��يله نصب يک 
نرم افزار، ميزان انتشار آلودگي واقعي از اين خودروها را کمتر از 
حد واقعي نشان مي داده است.در اين دادخواست که در دادگاه 
منطقه شرقي ايالت ميشيگان اياالت متحده آمريکا تنظيم شده 

است، نام تامين کننده آلماني "بوش" نيز به چشم مي خورد.

ايران به انگليس ميلگرد صادر کرد
يک منبع آگاه در ش��رکت فوالد اصفهان )اس��کو( گفت، اين 
ش��رکت اولين محموله ميلگرد خود را به انگليس صادر کرده 
است.به گزارش پايگاه خبري پالتس، يک منبع آگاه در شرکت 
فوالد اصفهان )اسکو( گفت، اين شرکت اولين محموله ميلگرد 
خود را به انگليس صادر کرده است.اين قرارداد براي صدور ۵ 
هزار تن ميلگرد به قيمت ۵۰۵ دالر در هر تن با شرايط تحويل 
روي عرش��ه در بنادر جنوبي در ماه اکتبر منعقد ش��ده بود.اين 
منبع آگاه گفت: »موعد اين محموله اواخر ژانويه ۲۰1۸ است 
و اکنون آماده ارسال مي باشد.«وي افزود، قراردادهاي ديگري 
نيز براي همان مقصد تقريبا نهايي ش��ده اس��ت، در حالي که 
يک محموله ديگر به مقصد اس��کاتلند در حال مذاکره اس��ت.

پيش از اين شرکت اسکو به عنوان اولين شرکت فوالدسازي 
ايراني موفق شده بود استاندارد دولت انگليس را براي بيلت ها 
و ميلگردهاي فوالدي توليدي خود کسب کرده بود.بر اساس 
اع��الم اي��ن ش��رکت، در طي 9 ماهه منته��ي به مارس ۲۰1۸ 
حدود ۵۰ درصد از توليدات شرکت به کشورهاي بلژيک، هلند، 
س��ودان، مصر، تايلند، پاکس��تان، عمان، امارات و ديگر مناطق 

خاورميانه صادر شده است.

رشد 2۰ درصدي صادرات صنايع غذايي کشور
مدي��رکل دفتر صنايع غذايي، 
داروي��ي و بهداش��تي وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
گفت: صادرات صنايع غذايي 
کشور در هشت ماهه نخست 
امس��ال نسبت به مدت مشابه 
پارس��ال ۲۰ درص��د افزايش 

يافت.مهدي صادقي نيارکي در گفت و گو با ايرنا افزود: ارزش 
صادرات محصوالت غذايي کش��ور در هش��ت ماهه نخس��ت 
امسال حدود ۲ ميليارد دالر بوده است و اين در حالي است که 
در مدت مشابه سال قبل حدود يک ميليارد و 6۰۰ ميليون دالر 
ص��ادرات اين محصوالت ص��ورت گرفته بود. وي اظهار کرد: 
پارس��ال در مجموع ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر محصوالت 
صنايع غذايي ايران به خارج صادر شد و امسال در صدد ارتقاي 
اين رقم به س��ه ميليارد دالر هس��تيم. اين مقام وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ادامه داد: صادرات محصوالت صنايع غذايي 
کش��ور از نظ��ر حج��م 3.1 درصد و از نظ��ر ارزش هفت درصد 
صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي دهد. وي بيان کرد: اين 
وضعيت نشان مي دهد که در اين صنعت، خام فروشي صورت 
نمي گي��رد و پ��س از ايجاد ارزش افزوده، محصول نهايي صادر 
مي شود. صادقي نيارکي که براي شرکت در نخستين جشنواره 
تخصصي توانمندي هاي صنايع غذايي، آش��اميدني و دارويي 
استان فارس به شيراز سفر کرده است، افزود: بيشترين صادرات 
در حوزه محصوالت غذايي کشور مربوط به فرآورده هاي لبني 
و بس��تني اس��ت و جايگاه بعدي نيز در اختيار صنعت شيريني و 
شکالت است. صادقي نيارکي اظهار کرد: ۵9 درصد صادرات 
کشور در زمينه محصوالت غذايي و آشاميدني به کشور عراق 

و 4۰ درصد نيز به افغانستان بوده است. 

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

با وجود افزايش قيمت هاي جهاني سرب و روي، 
رئيس انجمن صادرکنندگان س��رب و روي ايران 
گفت: به دليل رش��د نامتوازن تورم و قيمت دالر، 
س��رب و روي اي��ران ت��ا ۵۰۰ دالر زي��ر قيمت به 
بازارهاي جهاني عرضه مي شود.حسن حسينقلي 
در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به وضعيت قيمت 
س��رب و روي در بازارهاي جهاني در س��ال ۲۰1۷ 
اظهار کرد: قيمت ها در سال گذشته ميالدي روند 
افزايشي خوبي داشته است اما نه به اندازه اي که 
بتوان��د از پ��س تورم داخل��ي برآيد.وي افزود: اين 
افزايش قيمت، ارزش س��رب را تاکنون به ۲۵۰۰ 
دالر در هر تن و قيمت روي را به 34۰۰ دالر در هر 
تن رسانده است که همين افزايش قيمت موجب 
شده وضعيت توليد کنندگان نسبت به قبل بهبود 
پي��دا کند ولي همچنان موضوع قيمت دالر براي 
توليدکنندگان داخلي معضل آفرين اس��ت.رئيس 
هيات مديره انجمن صادرکنندگان سرب و روي 
ايران با بيان به اينکه رشد نامتوازن تورم و قيمت 
دالر باعث ش��ده است هزينه هاي توليد نسبت به 
درآمد توليدکنندگاِن صادرات محور افزايش پيدا 
کند، اظهار کرد: زماني يک توليدکننده س��رب و 
روي محص��ول خ��ود را 1۰۰۰ دالر توليد مي کرد 
و ۲۰۰۰ دالر مي فروخت. اين در حالي اس��ت که 
اکنون هزينه هاي توليد محصول به ۲۰۰۰ رسيده 
و 1۵۰۰ ت��ا 1۷۰۰ دالر ب��ه فروش مي رس��د.وي 
افزود: علت اين افزايش هزينه اين است که پنج 
س��ال پيش قيمت دالر حدود 3۷۰۰ تومان بود و 
ت��ا چند هفته پيش ه��م همين قيمت باقي مانده 
بود، اين در حالي است که تورم داخلي هر روز رو 
به افزايش است و افزايش تورم، هزينه هاي ما را 
براي توليد محصول باال برده اما ثابت ماندن قيمت 
دالر درآمدها را ثابت نگه داشته و حتي کاهش داده 
اس��ت که همين باعث ش��ده در بسياري از مواقع 
مجبور ش��ويم محصوالت خود را زير هزينه  تمام 
ش��ده توليد محصول بفروشيم.حسينقلي در ادامه 
با اش��اره به اينکه افزايش قيمت فعلي دالر تاثير 
چنداني نخواهد داش��ت، گفت: اکنون هيچ تاجر 
و توليدکنن��ده اي نمي تواند پيش بيني کند که چه 
اتفاقي براي قيمت دالر خواهد افتاد و در شرايطي 
که مرتبا کاهش قيمت ارز مطرح مي شود نمي توان 
روي قيمت فعلي برنامه ريزي کرد.اين توليد کننده 

سرب و روي درباره نحوه قيمت گذاري ارز اظهار 
کرد: روش��ي که مي تواند به نفع توليد و صادرات 
باشد اين است که قيمت دالر همراه با تورم رشد 
کند تا بتوان نسبت درآمد بر هزينه تمام شده را به 
شکل صحيح حفظ کرد.وي با اشاره به اين که اين 
افزايش قيمت دالر خود به تورم دامن مي زند يا نه؟ 
گفت: با مطالعه منحني تورم و قيمت دالر مي توان 
ديد که در بس��ياري از جاها اين دو يکديگر را به 
ص��ورت متقاط��ع رد کردند. از طرف ديگر ارزبري 
يک واحد توليدي مانند س��رب و روي يک تا دو 
درصد اس��ت، در صورتي که افزايش قيمت دالر 
همگام با تورم مي تواند تا 4۰ درصد به درآمدهاي 

صادراتي واحد هاي توليد کننده بيفزايد.
خارجي ها عاشق "روي" ايران

اين در حالي است که "روي" يکي از حوزه هايي 
بود که در اکتشافات جديد خبر افزايش ذخاير آن 
مطرح شد در حالي که مديرعامل هلدينگ توسعه 
معادن روي ايران از صادرات اين محصول به 14 

کش��ور جهان خبر مي دهد.اردشير سعد محمدي 
در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به وضعيت "روي" 
و س��رمايه گذاري هاي انجام ش��ده در اين حوزه 
عنوان کرد: در بخش معادن در س��ال گذش��ته و 
امسال معدن انجيره در يزد و چاه سربو در منطقه 
طبس، فعال ش��ده اند و همين حاال که با ش��ما در 
حال صحبت هستيم چند محدوده جديد نيز براي 
فعاليت اکتشافي گرفته شده و اکتشاف روي آنها 
آغاز ش��ده اس��ت. مجموعه اين فعاليت ها نشان 
مي ده��د که هلدينگ در حوزه اکتش��افات جديد 
ورود ک��رده و تماي��ل به س��رمايه گذاري نيز دارد.

وي ب��ا اظهار آمادگي براي س��رمايه گذاري روي 
پهنه هاي اکتشافي ايميدرو اظهار کرد: پهنه هاي 
جديدي را در دست ثبت داريم و خوشحال خواهيم 
ش��د که در زمينه پهنه هاي اکتش��افي ايميدرو نيز 
فعال ش��ده و در زمينه معادن "س��رب" و "روي" 
کش��ور سرمايه گذاري کنيم.سعد محمدي درباره 
حجمي که مورد اکتش��اف ق��رار مي گيرد، عنوان 

کرد: در گزارش��ي که ارائه ش��ده است، هنوز حجم 
دقيقي مش��خص نش��ده است اما با صحبت هايي 
که انجام ش��د، تالش خواهيم کرد تا به برآوردي 
دقيق برس��يم و س��رمايه گذاري خود را آغاز کنيم.

مديرعامل هلدينگ توس��عه مع��ادن روي ايران 
با اش��اره ب��ه فعاليت هاي برون م��رزي هلدينگ 
روي ايران و س��رمايه گذاري در معدن آسارجيک 
ترکي��ه عن��وان کرد: اين معدن در حال آماده باش 
و تصمي��م نهاي��ي درباره راه ان��دازي آن به زودي 
گرفته خواهد شد.وي افزود: چندي پيش مسائلي 
درباره آس��ارجيک مطرح ش��د، چرا که در آن زمان 
ب��ه معدن��ي غني تر با عيار باالت��ر برخورديم و به 
دنبال انتقال س��رمايه گذاري بوديم اما به هر حال 
در زمينه مدار فعلي آس��ارجيک به توافق رسيديم 
و بعد از تجهيز و آماده س��ازي اين معدن اقدام به 
بهره ب��رداري خواهيم کرد.س��عد محمدي درباره 
آخري��ن وضعي��ت تولي��د "روي" تصريح کرد: در 
چهار ماهه اول امسال ميزان توليد نسبت به سال 

گذش��ته بيش از ۷۵۰۰ تن جلوتر اس��ت و اين در 
حالي اس��ت که برنامه ريزي کرده ايم که امس��ال 
1۲.۵ درصد توليد بيش��تري نس��بت به سال قبل 
داشته باشيم ولي تا به اينجاي کار در چهار ماهه 
نخس��ت تا ۲۵ درصد افزايش توليد را به دس��ت 
آورديم.ادام��ه داد: چهار طرح توليدي در آس��تانه 
افتتاح داريم. همچنين توليد هيدروکس��يد روي 
در مجتمع کالس��يمين و مجتمع قش��م به اتمام 
رس��يده و آماده افتتاح هس��تند و تکميل زنجيره 
BZS نيز در بندرعباس به پايان رس��يده و آماده 
بهره برداري شده است. آهن هيدراته زنگان آماده 
افتتاح است و به ظرفيت اسمي خود رسيده است.

وي ب��ا اش��اره ب��ه ديگر طرح هاي در دس��ت کار 
افزود: 1۲ طرح جديد نيز در دس��ت کار اس��ت و 
با برنامه ريزي دقيقي که با ش��رکت هاي متبحر و 
نامدار جهاني داشته ايم که به ايران خواهند آمد و 
همکاري مش��ترکي را در اين زمينه آغاز خواهيم 
کرد که در اين همکاري ها به دنبال اين هس��تيم 
که اس��تحصال فلزهاي کادميوم، نيکل و کبالت 
را در دس��تور کار قرار دهيم و منتظريم پروپوزالي 
از مجموعه ه��ا درياف��ت کنيم.س��عد محمدي با 
اشاره به وضعيت صادرات و بازار يابي هولدينگ 
توس��عه مع��ادن روي اي��ران گفت: در حال حاضر 
به 14 کش��ور دنيا صادرات داريم که ش��امل بازار 
کشورهاي اروپايي هم مي شود. اين در حالي است 
که توانستيم کيفيت محصول را به 99.99 برسانيم 
که باعث ش��ده تقاضاي خريد ش��مش با کيفيت 
را از اقصي نقاط جهان داش��ته باش��يم.وي ادامه 
داد: بر اساس گزارشي که سال گذشته در مجمع 
عمومي قرائت ش��د، قيمت فروش "روي" ايران 
 LME در کل سال گذشته 1۰۰ دالر باالتر از نرخ
)بورس فلزات لندن( جهاني بود که اين نيز حاصل 
موفقيت دوستان بود.مديرعامل هلدينگ توسعه 
مع��ادن روي ايران در باره وضعيت عرضه داخلي 
محصوالت عنوان کرد: فروش داخلي "روي" نياز 
چنداني به بورس ندارد؛ چراکه بيش از ۸۵ درصد 
از توليد را صادر مي کنيم و در بازار داخل تقاضي 
چنداني وجود ندارد بلکه فقط دو - سه خريدار وجود 
دارد که بيشتر خريد هم توسط فوالد مبارکه جهت 
گالوانيزاسيون ورق هاي فوالدي براي استفاده در 

لوازم خانگي انجام مي شود. 

باوجودافزايشقيمتهايبينالملليصورتميگيرد؛

فروش»سرب«و»روي«ايرانيزيرقيمتجهاني!

قيمتتمامشده،چالشاصليبازارداخلاستمديرانبهجايسياهنماييواقعيتهارابگويندمديرعاملشرکتمخابراتايرانمنصوبشد
طي احکام جداگانه اي از س��وي صاحبان 
س��هام ش��رکت مخابرات ايران، اعضاي 
جديد هيات مديره  شرکت مخابرات ايران 
معرفي ش��دند.به گ��زارش ايلنا، مهدي 
صفري، حميدرضا رفيعي و شهسواري به 

نمايندگي از شرکت توسعه  اعتماد مبين و ساسان جباري ايزدي و 
ابراهيم يافتيان به نمايندگي ازدولت به عضويت هيات مديره  شرکت 
مخاب��رات اي��ران درآمدند. درهمين حال، صفري به عنوان رييس 
هيات مديره و صدري نيز به عنوان مديرعامل ش��رکت مخابرات 
ايران انتخاب شدند.سيدمجيد صدري که تاکنون مديرعامل شرکت 
خدمات ارتباطي رايتل بوده در کارنامه کاري خود رياست کميسيون 
اينترنتي س��ازمان نظام صنفي رايانه اي تهران،مديرعامل شرکت 

نداگسترصبا )صبانت(و...  را برعهده داشته است.

عضو هيئت رئيسه اتاق ايران گفت:برخي 
از مديران به جاي سياه نمايي و ارائه آمار 
و ارقام حيرت آور بهتر اس��ت واقعيت ها 
را بي��ان ک��رده تا با ش��فافيت براي حل 
آنها اقدامات عملي انجام شود.حس��ين 

پيرموذن در جلسه ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي در استانداري 
اردبيل اظهار کرد: برخالف اهداف تعريف شده در ستاد اقتصاد 
مقاومتي به صورت ملي و اس��تاني، برخي از مديران دولتي در 
اين جلسات فقط به بيان عملکرد خود و ارائه آمارهاي عجيب 
و غريب مي پردازند؛ در حالي که قرار اس��ت در اين جلس��ات 
مشکالت نيز تبيين شده و در رفع آن به صورت ملي و استاني 
اقدامي ج��دي انج��ام ش��ود.وي ادامه داد: باي��د واقعيت ها را به 

روشني ببينيم و درصدد عيوب و نارسائي ها برآييم.

مدي��ر کل صناي��ع غذاي��ي، دارويي و 
بهداش��تي وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت گفت: امروز قيمت تمام ش��ده 
چالش اصلي در حوزه بازار داخل است 
و همين قيمت تمام ش��ده اس��ت که 

باعث وفاداري يا عدم وفاداري مشتري خواهد شد.به گزارش 
ايرنا،مهدي صادقي نيارکي درنخس��تين جش��نواره تخصصي 
توانمندي هاي صنايع غذايي، آشاميدني و دارويي استان فارس 
در شيراز افزود: البته بازاريابي هم تاثير بسياري بر ايجاد وفاداري 
در مشتريان دارد اما قيمت تمام شده هم در جلب نظر مشتري 
بسيار تاثيرگذار است. وي ادامه داد: در کشور چند عامل داريم 
که قيمت تمام شده صنعت غذايي ما را باال برده که بايد براي 

آن فکري کرد.

ناي��ب رئي��س اتاق بازرگان��ي اروميه گفت: در صورت 
خ��روج آمري��کا از برجام به طور حتم تضادي بين اروپا 
و آمري��کا ب��ه وجود خواهد آمد ام��ا نمي توان از همين 
االن گفت که در نهايت اروپا به س��مت ايران خواهد 
آمد يا آمريکا. در واقع اينجا نقش ديپلماسي و سياست 
خارج��ي م��ا خيلي پر رنگ مي ش��ود که بتواند بازي را 
ب��ه نف��ع ايران پيش ببرد.علي ديلمقانيان، نايب رئيس 
اتاق بازرگاني اروميه در گفت وگو با ايلنا، در خصوص 
برجام و خروج احتمالي آمريکا از آن گفت: نکته اول در 
برجام اين بود که دنيا بر حقانيت ايران صحه گذاشت و 
فعاليت هاي ايران در راستاي اهداف صلح آميز معرفي 
شد. دنيا به اين نتيجه رسيد که ايران اهل تعامل است 
و به گفت وگو اعتقاد دارد و به دنبال ماجراجويي نيست.

وي ادامه داد: در صورت خروج آمريکا از برجام به طور 
حت��م تض��ادي بين اروپ��ا و آمريکا به وجود خواهد آمد 
ام��ا نمي ت��وان از همي��ن االن گفت که در نهايت اروپا 
ب��ه س��مت ايران خواهد آمد يا آمري��کا. در واقع اينجا 
نقش ديپلماس��ي و سياس��ت خارجي ما خيلي پر رنگ 
مي ش��ود ک��ه بتوان��د بازي را به نفع اي��ران پيش ببرد.

نايب رئيس اتاق بازرگاني اروميه افزود: پس از برجام 
با وجود آنکه برخي مش��کالت بانکي و حتي س��ويفت 
وجود داش��ت اما باز هم ش��رکت هايي همچون توتال 
در کش��ورمان س��رمايه گذاري کردند. آنها به طور حتم 
فکر چنين روزهايي را کرده اند و با س��نجش هزينه و 
فايده تصميم به سرمايه گذاري گرفتند.ديلمقانيان در 

خصوص بهترين راهکار براي مقابله با اين اقدام آمريکا 
گف��ت: مهم ترين کار، اعتماد س��ازي با جامعه جهاني 
اس��ت. در دولت احمدي نژاد، ش��اهد ماجراجويي هاي 
زي��ادي بودي��م که به ج��ز هزينه، چيزي عايد ما نکرد. 
آن زمان که گفتند تحريم ها کاغذ پاره اس��ت در واقع 
ارتباط خود را با دنيا قطع کرديم.وي تصريح کرد: دولت 
يازدهم تالش زيادي براي تنش زدايي انجام داد و تا 
حدودي هم موفق ش��د. اما بايد تمام س��کان سياست 
خارجي در اختيار يک نهاد قرار بگيرد تا موازي کاري 
انجام نشود. در صورت خروج آمريکا از برجام ما نبايد 
کارهايي انجام دهيم که کش��ورهاي ديگر ،خصوصا 
همس��ايگان احس��اس نا امني کنند. حرکات هيجاني 
همچون باال رفتن از ديوار سفارت يا تهديد گردشگران 
خارجي در اين برهه زماني، همگي به ضرر ما است. در 
واقع بايد رفتاري داشته باشيم که دنيا باز هم به حقانيت 

ما پي ببرد و در نهايت ايران را محق بداند.

با اعتمادسازي بايد تصميم ترامپ را بي اثر کرد
بازگش��ايي سفارت انگليس اقدامي مناسب براي مقابله 
با اقدامات آمريکا بود/ گسترش روابط با آلمان و عمان 
مي توان��د خ��روج احتمالي آمريکا از برجام را کم اثر کند.

عض��و هيئ��ت نماين��دگان اتاق بازرگان��ي ايران گفت: 
بازگش��ايي س��فارت انگليس در تهران يکي از بهترين 
کارهايي بود که دولت روحاني براي کم اثر کردن خروج 
آمريکا از برجام انجام شد. درحالي که همان زمان شاهد 
بوديم که از جانب بسياري از تندروها اين کار نوعي وطن 
فروشي تعبير شد اما به زودي مي بينيم که همين مقدار 
رابطه، چقدر به ما کمک خواهد کرد.علي ش��ريعتي در 
خص��وص احتم��ال خ��روج آمريکا از برجام و تاثير آن بر 
اقتصاد کشور گفت: امضاي قرارداد برجام سبب شد که 
دنيا بفهمد ما به گفت وگو و مذاکره، باور داريم و به قول 
و قرارهاي که مي گذاريم، پايبنديم. پس از آن نيز بيش 
از 3۰۰ هيئت تجاري خارجي از کشورهاي گوناگون به 
خصوص اروپايي به ايران سفر کردند و با چشمان خود 
ديدند که ما در کشورمان امنيت داريم و به قانون پايبند 
هستيم.عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: 
در تجارت بين الملل دو بحث مطرح است. يکي اعتبار 
و ديگري زيرساخت ها. پايبندي کشورمان به برجام تا به 
امروز اعتبار الزم را براي ما به وجود آورد و گزارش هاي 
سازمان هاي بين المللي و دولت هاي اروپايي همگي بر 
اين اس��اس اس��ت که ايران تعهدات خود را انجام داده 
است. اکنون اگر آمريکا بخواهد از برجام خارج شود دنيا 
مي بيند که آنها پايبند نبوده اند.شريعتي تصريح کرد: ما 

تا پيش از تحريم هاي هسته اي نيز مراوده اي با آمريکا 
نداش��تيم و بيش��تر تعامل ما با اروپا و کش��ورهاي حوزه 
خليج فارس بود. سياستمداران ما با تقويت روابط با دو 
کش��ور آلمان از طرف اروپا و عمان از طرف کش��ورهاي 
خليج فارس، مي توانند خروج آمريکا را کم اثر کند.وي 
اظهار داشت: بازگشايي سفارت انگليس در تهران يکي از 
بهترين کارهايي بود که دولت روحاني براي کم اثر کردن 
اقدامات آمريکا و خروج احتمالي اش از برجام، انجام داد. 
درحالي که همان زمان شاهد بوديم که از جانب بسياري 
از تندروها اين کار نوعي وطن فروش��ي تعبير ش��د اما به 
زودي مي بينيم که همين مقدار رابطه، چقدر به ما کمک 
خواهد کرد.شريعتي در خصوص راهکارهاي مقابله با اين 
تصميم ترامپ گفت: استفاده از رايزنان قوي اقتصادي در 
سفارتخانه ها، برگزاري نمايشگاه در کشورهاي مختلف 
و اعزام هيئت هاي تجاري به صورت دو طرفه، مي تواند 

فضاي رواني به وجود آمده را از بين ببرد.

بازگشايي سفارت انگليس اقدامي مناسب بود

وزيرکشورخبرداد؛

3 بارمکاتبه با روحاني براي تأسيس»کلينيک توليد«
وزيرکش��ورگفت:3 بارمکاتبه ب��ا رئيس جمهوري و معاون اول 
ايش��ان به منظور ايجاد مرکزوکلينيک توليد دروزارت کش��وربا 
حضور نمايندگان دس��تگاه ها از بانکها تا صنعت و کش��اورزي 
و... به منظور پيگيري مش��کالت اجرايي واحدهاي توليدي در 

استانها داشته ايم.
ب��ه گ��زارش تس��نيم، رحمان��ي فضلي در نشس��ت مش��ورتي 
صاحب نظ��ران اقتص��ادي و کارآفرينان برتر که عصر ديروز در 
وزارت کشور برگزار شد، در سخناني از معاونت اقتصادي وزارت 
کشور خواست به منظور تعيين تکليف و حل تعدادي از مهم ترين 
مش��کالت فعاالن اقتصادي، جلس��ه مشترکي با اعضاي اتاق 
بازرگاني، استانداران و فعالين اقتصادي برگزار کند و اگر الزم 
بود از وزراي مربوطه هم براي ش��رکت در اين نشس��ت دعوت 
ش��ود. وي با بيان اينکه "در کش��ور با مش��کالت س��اختاري در 
زمينه نظام اداري، برنامه ريزي، بودجه اي و ... روبه رو هستيم که 
چاالکي و سرزندگي الزم را به منظور تحقق اهداف تعيين شده 
ندارد"، گفت: بايد مسير رفع انباشت عقب افتادگي هاي گذشته 
را با س��رعت بيش��تري طي کنيم. وزير کش��ور تأکيد کرد: رشد 
۸درصدي که مقام رهبري بر آن تأکيد ورزيده اند بايد مورد توجه 
همه مسئوالن و دست اندرکاران اقتصادي باشد و براي تحقق 

اين امر همه بايد اهتمام ويژه داشته باشند.رحماني فضلي با ابراز 
اينکه "بايد براي رس��يدن به اهداف پيش بيني ش��ده در اقتصاد، 
رويکردها و نگاهمان را تغيير دهيم"، افزود: بايد از ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي موجود کشور بهترين استفاده را داشته باشيم.وي 
وجود جوانان باانگيزه و خالق کشور را مؤلفه اي مهم براي توسعه 
کش��ور قلمداد کرد و گفت: جوانان همواره پاي نظام و انقالب 
بودند و تمام تالش خود را براي پيشرفت کشور به کار گرفته اند 
همچنين بازار کشورهاي منطقه اي يکي ديگر از ظرفيت هاي 
رشد و توسعه اقتصادي با هدف صادرات است، از سوي ديگر در 
کشورمان هيچ محدوديتي براي انتقال تکنولوژي وجود ندارد.

وزير کشور با تأکيد بر اصالح قوانين زائد و دست وپاگير فعالين 
اقتصادي اظهار داش��ت: دولت تدبير و اميد با اقدامات اساس��ي 
که در عرصه اقتصادي انجام داده توانسته است نرخ تورم را تا 
حد زيادي کنترل و تک رقمي کند از سوي ديگر رکود اقتصادي 
منفي ۵.۸درصدي تبديل به رش��د مثبت 11 درصد تبديل ش��د 
و در سال جاري نيز پيش بيني مي شود به رشد اقتصادي ۵ يا 6 
درصدي دس��ت يابيم.رحماني فضلي گفت: روند توسعه کشور 
به داليلي از جمله تغيير قيمت نفت، فشارهاي خارجي و ... روند 
سينوسي يا فراز و نشيب داشته که اين روند بايد ثابت و پايدار 

شود تا بتوان تأثيرات عوامل خارجي را به حداقل رساند. دولت 
به ظرفيت و پتانسيل بخش خصوصي اعتقاد دارد و معتقد است 
باي��د ام��ور اقتصادي تا حد ممکن با همکاري بخش خصوصي 
و فعالي��ن اي��ن عرصه پيش ب��رود.وي از اصالح تعداد زيادي از 
قواني��ن زائد و دس��ت وپاگير در عرص��ه اقتصادي در اين دولت 
خبر داد و اضافه کرد: جمع بندي و نتايج اين جلس��ات قطعًا به 
رئيس جمهوري مي رس��د تا با دس��تورات ايش��ان امور مربوطه 
با س��رعت بيش��تري اجرايي و عملياتي ش��ود. وزير کشور ايجاد 
معاونت اقتصادي در وزارت کش��ور را نقطه عطفي در پيش��برد 
مس��ائل اقتصادي در اس��تانها برش��مرد و گفت: در حوزه امنيت 
داخلي بسيار موفق بوده ايم و جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
کش��وري امن و باثبات و پايدار ش��ناخته مي ش��ود لذا اتفاقات 
اخيري که در کش��ور ش��اهد بوديم از جمله اتفاقاتي است که در 
ساير کشورها در اروپا و آمريکا هم شاهد هستيم و اصل امنيت 
در ايران پابرجا و پايدار اس��ت.رحماني فضلي بر ضرورت توجه 
همه مسئوالن و دست اندرکاران اقتصادي به مؤلفه هاي مورد 
تأکي��د رهب��ري در اقتصاد مقاومتي از جمله دانش بنيان کردن، 
درون زا بودن و برون نگري تأکيد کرد و گفت: در حوزه اجرايي 
تمام مسائلي که مربوط به حوزه وزارت کشور بوده پيگيري شده 

اس��ت و با قدرت بيش��تري ادامه مي يابد.وي با بيان اينکه نظام 
اداري قدرت و کش��ش واگذاري مس��ئوليت ها را ندارد، تصريح 
کرد: در اين دولت بيش از 1۰۰ اختيار را به استان ها و استانداران 
واگذار کرده ايم.وزير کشور خاطرنشان کرد: 3 بار مکاتبه با رئيس 
جمهوري و معاون اول ايش��ان به منظور ايجاد مرکز و کلينيک 
توليد در وزارت کش��ور با حضور نمايندگان دس��تگاه ها از بانکها 
تا صنعت و کشاورزي و ... به منظور پيگيري مشکالت اجرايي 
واحدهاي توليدي در استانها داشته ايم که اين آمادگي در وزارت 
کش��ور وجود دارد تا اين مرکز براي پيگيري جدي تر مس��ائل 
مربوط به واحدهاي توليدي راه اندازي ش��ود.در اين جلس��ه نيز 
تعدادي از صاحب نظران دانش��گاهي، کارآفرينان برتر، رئيس 
اتاق بازرگاني ايران، رئيس اصناف کشور و دبير ستاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي به بيان نظر خود پرداختند.


