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راه اند    ازی هلد    ینگ های صاد    راتی برای توسعه 
صاد    رات به روسیه

رئی��س ات��اق بازرگان��ی ایران گفت: ب��ا حمایت د    ولت و تالش 
بخش خصوصی هلد    ینگ های بزرگ برای توسعه صاد    رات به 
روسیه و سایر کشورها راه اند    ازی می شود    . غالمحسین شافعی 
د    ر گفتگ��و ب��ا فارس گفت: ظرفیت همک��اری های اقتصاد    ی 
ای��ران و روسی��ه بسی��ار باالست اما از ای��ن ظرفیت ها به طور 
کامل استفاد    ه نمی شود    . وی گفت: بخش خصوصی به د    نبال 
راه ان��د    ازی هلد    ین��گ ه��ای صاد    راتی بود    ه است و این قضیه را 
د    ول��ت و مخصوص��ا سازمان توسعه تجارت نیز د    نبال می کند    .  
وی اف��زود    : راه ان��د    ازی هلد    ینگ های صاد    راتی برای صاد    رات 
ب��ه کشوره��ای مختلف و نه تنه��ا روسیه ضروری است و باید     
هلد    ینگ های صاد    راتی منطقه ای ایجاد     کنیم تا توان، ظرفیت 
و سرمایه کافی برای صاد    رات برخورد    ار باشند    .  شافعی د    ر پاسخ 
ب��ه ای��ن سوال که آی��ا براساس اظهارات رئیس سازمان توسعه 
تج��ارت مبن��ی بر اینکه صاد    رات ای��ران به روسیه به ۸ میلیارد     
د    الر خواه��د     رسی��د    ، ای��ن امکان و ظرفیت با توجه به ش��رایط 
موجود     وجود     د    ارد    ، گفت: د    ولت سیزد    هم بالفاصله پس از آغاز 
به کار، برخی مشکالت اساسی که با بخشنامه ها و آیین نامه 
های مختلف د    ر سه - چهار سال اخیر بر سرراه صاد    رکنند    گان 
قرار د    اش��ت برد    اش��ت. وی افزود    :  بطوری که می توان گفت 
شاید     تاکنون ۶۰ د    رصد     مشکالت صاد    رکنند    گان برطرف شد    ه 
است و افزایش صاد    رات د    ر ماه های اخیر نیز ناشی از برطرف 
شد    ن برخی از مشکالت صاد    رکنند    گان است. شافعی با اشاره 
به عبور صاد    رات کشور از ۴۰ میلیارد     د    الر گفت: این رقم بسیار 
امید    وارکنن��د    ه ای ب��رای صاد    رکنند    گان است تا با خیال راحت 
بتوانند     برای صاد    رات به کشورهای مختلف از جمله همسایگان 

سرمایه گذاری کنند    .

تغییر مرجع قیمت گذاری تغییری د    ر صنعت 
خود    رو ایجاد     نمی کند    

عض��و هی��ات مد    یره خانه صنعت، معد    ن و تجارت ایران عنوان 
کرد    : ماد    امی که بنگاه های خود    روسازی به ش��کل بنگاه مالی 
اد    اره نشوند     مرجع قیمت گذاری چه شورای رقابت و چه ستاد     
تنظی��م بازار باش��ند    ، رونقی د    ر صنع��ت خود    رو ایجاد     نمی کند    . 
عماد     مرد    انی د    ر گفتگو با خبرخود    رو د    ر این رابطه که واگذاری 
تعیی��ن قیم��ت خ��ود    رو به ستاد     تنظیم ب��ازار تا چه حد     می تواند     
زی��ان د    ه��ی خود    روسازان را کاهش د    هد    ، اظهار د    اش��ت: تغییر 
مرج��ع قیم��ت گذاری خود    رو از ش��ورای رقابت به ستاد     تنظیم 
بازار تغییری د    ر صنعت خود    رو ایجاد     نمی کند     به این د    لیل که 
ساختار بنگاه تولید    ی به نام خود    روسازی ساختار غیرمنطقی و 
غیرعرف��ی اس��ت از این جهت که قیمت فروش خود    رو کمتر از 
هزینه تمام شد    ه است. وی با بیان اینکه د    ر بحث قیمت گذاری 
اظهارات خود    روساز و مرجع قیمت گذاری هر د    و به یک اند    ازه 
صحیح است، گفت: اصل موضوع این است که هزینه تمام شد    ه 
تولی��د     خ��ود    رو برای خود    روساز قیمت باالیی است و خود    روساز 
به د    لیل عد    م تناسب د    رآمد     و هزینه خود     و از طرفی برای سر پا 
نگه د    اش��تن بنگاه خود     ناچار به افت کیفیت محصول خود     می 
ش��ود    . عضو هیات مد    یره خانه صنعت، معد    ن و تجارت گفت: 
خود    روس��از چ��ون تحت حمایت د    ولت اس��ت به د    نبال ارتقای 
کیفیت محصول خود     نباشد     و از طرف د    یگر حمایت های د    ولت 

هزینه هایی را به خود    روساز تحمیل می کند    .

برق واحد    های فوالد    ی قطع شد    
ی��ک تولید    کنن��د    ه ف��والد     با اش��اره به تعطیلی ب��رق تعد    اد    ی از 
واحد    ه��ای ف��والد    ی گفت: این موضوع اث��رات بسیار بد    ی به 
واحد    ه��ای تولی��د    ی فوالد     وارد     ک��رد    ه و کسی هم پاسخگوی 
ای��ن زی��ان ها نیست. به گ��زارش تسنیم، سید     محمد     احرامیان 
د    ر همین ارتباط گفت: متأسفانه بد    ون اطالع قطع برق برخی 
واحد    های تولید    ی اجرایی شد    ه هنوز د    الیل آن را نمی د    انیم و 
پاسخ��ی ه��م به ما اع��الم نکرد    ه اند    . وی با اعالم اینکه قطعی 
ب��رق د    رحال��ی ص��ورت گرفته که هنوز ش��رکت برق خسارت 
تعطیلی تابستان واحد    های فوالد    ی پرد    اخت نکرد    ه است، گفت: 
متاسفان��ه ب��ا وجود     تعطیلی ها د    ولت هیچ حمایتی از واحد    های 
تولی��د    ی انج��ام ند    اد    ه و سررسید     تعه��د    ات و جرایم مالیاتی هر 
روز ب��رای تولید    کنند    گ��ان مشکالت متع��د    د    ی را بوجود     آورد    ه 
است. این تولید    کنند    ه فوالد     تصریح کرد    : به ما اعالم نشد    ه که 
تعطیلی تا چه زمانی اد    امه خواهد     د    اشت اما این موضوع اثرات 
بسی��ار ب��د    ی به واحد    های تولید    ی فوالد     وارد     کرد    ه و کسی هم 

پاسخگوی این زیانها نیست.

کیفیت پایین و قیمت باالی خود    روهای د    اخلی 
موجب نارضایتی مرد    م شد    ه

عضو کمیسیون اقتصاد    ی مجلس گفت: کیفیت پایین و قیمت 
باالی خود    روهای د    اخلی موجب نارضایتی مرد    م شد    ه، این د    ر 
حالیس��ت ک��ه نظارتی بر عملک��رد     تولید    کنند    گان د    اخلی وجود     
ند    ارد    . علی رضائی د    ر گفتگو با خانه ملت، د    رخصوص موضوع 
وارد    ات خود    رو، گفت: امروزه مبحث کیفیت خود    روهای تولید     
ش��د    ه د    ر د    اخل کشور به یکی از د    غد    غه های افکار عمومی و 
همچنین نمایند    گان مجلس شورای اسالمی تبد    یل شد    ه است. 
این نمایند    ه مجلس با اش��اره به اینکه نمایند    گان قوه مقننه بر 
رونق تولید     د    اخلی تاکید     د    ارند    ، اظهار کرد    : د    ر واقع باید     از ظرفیت 
نیروهای متخصص کار ایرانی به خوبی استفاد    ه ش��ود    . وی با 
یاد    آوری تصاد    ف های زنجیره ای اخیر د    ر سطح کشور، اد    امه د    اد    : 
متاسفانه براساس گزارش اعالم شد    ه از سوی پلیس راهور کشور 
فقط کیسه هوای یک ماش��ین عمل کرد    ه و خود    روهای د    یگر 
آسیب های جد    ی د    ید    ند     که بیانگر کیفیت پایین این خود    روها 
است. این نمایند    ه مرد    م د    ر مجلس یازد    هم با اش��اره به اینکه 
بسیاری از مرد    م د    ر فضای مجازی با اعالم نظرشان، تاکید     بر 
وارد    ات خ��ود    رو د    ارن��د    ، افزود    : این اقد    ام سبب رفع انحصار از د    و 
خود    روساز د    اخلی و همچنین ایجاد     بازار رقابتی خواهد     شد     که 

این امر سبب تعد    یل قیمت خود    روها می شود    . 

گروه صنعت و تجارت: روز گذشته و با اصرار نمايند    گان مجلس، 
طـرح وارد    ات خـود    رو برای تعيين تكليف به مجمع تشـخيص 
مصلحت نظام رفت؛ همان جايی كه ايراد    ات اساسی به اين طرح 
گرفته و آن را خالف سياست های كلی اقتصاد     مقاومتی می د    اند    . 
طرح آزاد    سـازی مشـروط وارد    ات خود    رو بـا اصرار نمايند    گان 
مجلس بر مصوبه خود     برای تعيين تكليف به مجمع تشخيص 
مصلحت رفت. آزاد    سـازی مشـروط وارد    ات خود    رو د    ر واقع د    ر 
ماد    ه چهار طرح سـاماند    هی خود    رو گنجاند    ه شـد    ه كه حاال بعد     
از سـه بار رفت و برگشـت ميان مجلس و شـورای نگهبان برای 
تعيين تكليف به مجمع تشخيص خواهد     رفت؛ همان جايی كه 
ايراد    ات اساسی به اين طرح وارد     كرد    ه و اساساً مخالفت شورای 
نگهبان با اين طرح نيز به واسطه ايراد    ات هيات عالی نظارت مجمع 
تشخيص مصلحت به اين طرح است كه آن را خالف سياست های 

كلی اقتصاد     مقاومتيم يد    اند    .
بهر حال د    ر جلسه روز گذش��ته نمایند    گان بر رأی خود     به ماد    ه ۴ 
اصرار کرد    ند    . د    ر ماد    ه ۴ آمد    ه است: هر شخص حقیقی و حقوقی 
می تواند     به ازای صاد    رات خود    رو یا قطعات خود    رو یا سایر کاالها 
و خد    م��ات مرتب��ط با ان��واع صنایع نیرو محرکه نسبت به وارد    ات 
خود    رو برای تنظیم بازار اقد    ام کند    . د    ر تبصره 1- این ماد    ه آمد    ه: با 
هد    ف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و 
میزان مصرف سوخت خود    روهای وارد    اتی و نیز سقف تعد    اد     مجاز 
وارد    ات آنه��ا )متناس��ب با کسری تولید     د    اخل نسبت به تقاضای 
مؤث��ر( بص��ورت ساالنه، توس��ط وزارت صنعت  معد    ن و تجارت 
تعیی��ن و ب��ه تصوی��ب هیات وزیران می رس��د    . بر مبنای تبصره 
۲- ه��م وزارت صنع��ت معد    ن و تجارت مکلف است با همکاری 
ستاد     مبارزه با قاچاق کاال و ارز، د    ستورالعمل نظارت بر صاد    رات 
موضوع این ماد    ه را برای جلوگیری از وارد    ات مجد    د     آن، تد    وین 
و اعمال و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و 
معاد    ن مجلس ارائه کند    . د    ر تبصره 3- این ماد    ه نیز وزارت صنعت 
معد    ن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی د    ر چارچوب 
قوانین برای اولویت د    هی و حمایت از وارد    کنند    گان خود    رو را که 
به انتقال فناوری و سرمایه گذاری د    ر تولید     خود    رو اقد    ام می کنند    ، 

تد    وین و اعمال کند    .
آخرین بار طحان نظیف، سخنگوی ش��ورای نگهبان اعالم کرد     

»هیچ ایراد     و ابهامی د    رباره این مصوبه ند    ارد     اما از آنجا که هیات 
عالی نظارت مجمع این طرح را خالف سیاست های کلی د    انسته 
ش��ورای نگهبان موظف است این ایراد    ات را به مجلس منتقل 
کند    .« با اصرار نمایند    گان بر مصوبه خود    ، به این ترتیب صحن 
مجم��ع تشخی��ص مصلحت نظام باید     ب��رای این طرح تصمیم 
بگیرد    . پیش از این میرسلیم نمایند    ه تهران و از اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت د    ر مخالفت با این طرح گفته بود     که صحن 
مجم��ع تشخیص ب��ا آزاد    سازی وارد    ات خود    رو مخالف است. به 
این ترتیب به نظر می رسد     کار آزاد    سازی وارد    ات خود    رو را باید     از 
همین االن تمام شد    ه د    انست. مگر آنکه نمایند    گان موفق شوند     

نظر اعضای مجمع تشخیص د    رباره این طرح را تغییر د    هند    .
چند     روز پیش از این بود     که سید    محمد    رضا میرتاج الد    ینی، عضو 
کمیسیون تلفیق بود    جه 1۴۰1 کل کشور د    ر گفتگو با خانه ملت، 
از موافقت نمایند    گان با پیشنهاد     خود     د    ر خصوص وارد    ات ۵۰ هزار 

عد    د     خود    رو سواری و 1۰ هزار عد    د     ماشین آالت سنگین به کشور 
د    ر س��ال آین��د    ه د    ر نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق خبر د    اد     و 
گفت: میزان تعرفه وارد    اتی برعهد    ه د    ولت قرار د    اد    ه شد     و ۶۰ هزار 
میلیارد     تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه 
راه ها خواهد     شد    . وی اد    امه د    اد    : به موجب این مصوبه، به د    ولت اجازه 
د    اد    ه می شود     به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد     
خطوط ریلی مورد     نیاز اعم از قطار عاد    ی، برقی، سریع السیر، قطار 
ش��هری و تکمیل پروژه های نیمه تمام د    ر خطوط ریلی، بخش 
راه سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم 
و روستای��ی و اص��الح نق��اط حاد    ثه خیز د    ر جاد    ه ها و ارتقا مد    یریت 
عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به وارد    ات خود    رو سواری 
ب��ا رعای��ت سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی، از محل 
ارز غی��ر صاد    راتی)خ��ود     یا د    یگران( با نظارت بانک مرکزی اقد    ام 
کن��د    . میرتاج الد    ین��ی تصریح کرد    : همچنین این کار توسط بخش 

خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی د    ر سال 1۴۰1 به تعد    اد     
۵۰ هزار عد    د     خود    رو سواری و 1۰ هزار عد    د     ماشین آالت سنگین 
معاد    ن و راه سازی، کامیون، اتوبوس بیرون و د    رون شهری، تریلی، 
تریلی یخچال د    ار، واگن و واگن یخچال د    ار با تعرفه ورود    ی که 
به تصویب هیات وزیران می رسد    ، اقد    ام کند    ، سقف د    رآمد    ی این 

بند     تا ۶۰۰ هزار میلیارد     ریال تعیین می شود    .
د    ر همین حال روز گذشته نیز سید    جواد     حسینی کیا، نایب رییس 
کمیسیون صنایع و معاد    ن مجلس د    ر یک برنامه راد    یویی با اشاره 
ب��ه موافق��ت کمیسیون تلفیق ب��رای وارد    ات ۵۰ هزار خود    روی 
سب��ک و 1۰ه��زار خود    روی سنگین د    ر سال آیند    ه گفت: د    ر حال 
حاضر عرضه و تقاضای خود    رو د    ر کشور برابر نیست و همچنین 
د    ر حوزه ماشین آالت معد    نی و سنگین نیاز جد    ی د    ر کشور وجود     
د    ارد    . این نمایند    ه مجلس افزود    : پیش از موافقت کمیسیون تلفیق، 
کمیسیون صنایع نیز اصرار د    اش��ت که برای تنظیم بازار میزان 
محد    ود    ی وارد    ات انجام شود     تا عرضه و تقاضا مقد    اری بهبود     پید    ا 
کند    . حسینی کیا با بیان اینکه نتیجه وارد    ات خود    رو د    ر سال آیند    ه 
ایج��اد     آرام��ش د    ر ای��ن بازار است، بیان کرد    : این وارد    ات انحصار 
را از بین می برد     و موجب رقابت و تنظیم بازار می شود    . ورود     ۵۰ 
هزار خود    رو سبب کاهش قیمت خورد    وهای خارجی می ش��ود     
ک��ه سای��ه آن ب��ر خود    روهای د    اخلی نیز می افتد     و قیمت آنها نیز 
کاهش پید    ا خواهد     کرد    . نمایند    ه مرد    م سنقر د    ر مجلس تاکید     کرد    : 
د    ر حال حاضر خود    روی خارجی هشت برابر قیمت اصلی خود     د    ر 
کشور فروش می رود    . با وارد    ات محد    ود    ، سبب کاهش و ریزش 
د    ر قیمت آن ها خواهیم بود    . با کاهش قیمت خود    روهای خارجی 
و تمایل به خرید     آنها، رقابت با خود    روهای د    اخلی نیز ایجاد     می 
شود     و نتیجه آن کاهش قیمت خود    روهای د    اخلی می شود    . وی 
تصری��ح ک��رد    : ورود     ۵۰ هزار خ��ود    رو سبک و 1۰ هزار خورد    وی 
سنگین، د    اللی را از خورد    و خارج می کند    . هد    ف اصلی این است 
که نقد    ینگی جامعه از خود    رو به سمت تولید     و اشتغال حرکت کند    . 
وی افزود    : بخشی از د    الیل گرانی خود    رو متوازن نبود    ن عرضه و 
تقاضا است. د    ر چنین شرایطی حتی کسی که ثروتمند     هم است، 
خود    رو با قیمت باال نمی خرد     اما وارد    ات خود    رو باعث می ش��ود     
خود    روی خارجی با قیمت باالی چند     میلیارد    ، خود     به خود     کاهش 

پید    ا کند     و خرید     و فروش بیشتر شود    .

مصوبه مجلس به مجمع تشخیص رفت

آزاد    سازی مشروط وارد    ات خود    رو د    ر اغما

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

د    ستگاه های نظارتی باید     تعارفات را با خود    روسازان کنار بگذارند    ثروت یک کشور، کسب و کارهای فعال آن هستند    
وزی��ر صم��ت د    ر جری��ان بررسی کلیات ط��رح حمایت از کارخانجات و واحد    های 
صنعت��ی و تولی��د    ی د    ر صح��ن علنی مجلس با بیان اینکه ثروت یک کشور کسب 
و کارهای فعال آن کشور هستند    ، گفت: خطای مد    یران و شرایط اقتصاد    ی نباید     
ب��ه کس��ب و کاره��ا و واحد    ه��ای تولید    ی آسیب بزند    . به گزارش ش��اتا، سید     رضا 
فاطمی امین با بیان این مطلب گفت: یک بنگاه و کسب و کار یک موجود     زند    ه 
بود    ه و مستقل از مد    یریت و سرمایه گذاران آن باید     حمایت شود    . وی افزود    : نباید     
خطای مد    یران و ش��رایط اقتصاد    ی یک کشور را به کسب و کار و واحد     تولید    ی 

تحمی��ل کنی��م و د    ر ص��ورت ب��روز مشک��الت اینچنینی ضرر و زیان آن نباید     به کسب و کارها لطمه وارد     کند    . وزیر 
صم��ت ب��ا بی��ان اینک��ه ثروت یک کشور، کسب و کارهای فعال آن هستند     تصریح کرد    : سرمایه های هر سازمانی 
مناب��ع انسان��ی توانمن��د     آن سازم��ان هستند    ، اما د    ر مقیاس یک کشور، ثروت یعنی کسب و کارهای فعال آن کشور 
و همکاری نیروهای انسانی توانمند     و ایجاد     یک تشکل و کسب و کار برای تولید     و اشتغال، لذا هر میزان کسب 
و کارها را تقویت کنیم و آنها را از آسیب های مد    یریتی و شرایط اقتصاد    ی حفظ کنیم د    ر راستای تقویت تولید     و 
اشتغال کشور حرکت کرد    ه ایم. فاطمی امین د    ر پایان بیان د    اشت: کسب و کارهای زیاد    ی د    ر طول زمان فرسود    ه 

شد    ه اند     و نیاز به ترمیم و حمایت د    ارند    .

عضو کمیسیون صنایع و معاد    ن مجلس با بیان اینکه سازوکارهای کنونی نظارت 
ب��ر کیفی��ت خود    روها ناقص است، گف��ت: د    ستگاه های نظارتی باید     تعارفات را با 
خود    روسازان کنار بگذارند     و بیش از گذشته سختگیری کنند     زیرا نارضایتی ها از 
کیفیت خود    رو افزایش بسیاری یافته است. روح اله ایزد    خواه د    ر گفتگو با خانه ملت 
د    رب��اره کیفی��ت خود    روهای د    اخلی، گفت: سازوکارهای کنونی نظارت بر کیفیت 
خود    روه��ا ناق��ص اس��ت به این معنا که صرف��ا استاند    ارد    های ۸۵ گانه مالک قرار 
می گیرد     و این استاند    ارد    ها تنها د    ر خود    روی نمونه اعمال می ش��ود    . این نمایند    ه 

مجل��س ب��ا بی��ان اینک��ه مشتری باید     یک تنه با خود    روساز د    رگیر ش��ود     تا بتواند     حق خ��ود     د    رباره کیفیت خود    رو و 
تعهد    ات این شرکت ها را پیگیری کند    ، اضافه کرد    : ما به سازوکاری واسط به عنوان بیمه کیفیت نیاز د    اریم؛ یعنی 
شرکت  بیمه ای کیفیت خود    رو را بیمه می کند     و اگر میان کیفیت اد    عایی با واقعیت هم خوانی وجود     ند    اشته باشد     و 
خود    روسازان به تعهد    ات خود     عمل نکنند    ، شرکت از آنها جریمه د    ریافت می کند    . وی اد    امه د    اد    : با بیمه کیفیت، به 
جای اینکه مشتری با شرکت های خود    روسازی که د    ارای رانت و ارتباط هستند    ، روبه رو شود    ، بیمه با این شرکت ها 
د    ست و پنجه نرم می کند     و خود    روسازان مکلف اند     عالوه بر بیمه ش��خص ثالث، بیمه کیفیت را نیز اجرایی کنند     

د    رصورت تحقق این مهم نظارت بر کیفیت خود    رو ارتقا می یابد    .  

پیش بینی افزایش ۵ میلیارد     د    الری صاد    رات
رئیس سازمان توسعه تجارت با اش��اره  به پیش بینی افزایش ۵ 
میلیارد     د    الری صاد    رات د    ر  سال آیند    ه گفت: د    ر حوزه صاد    رات 
افغانستان با مشکالتی روبه رو  بود    ه ایم ولی د    ر زمان حاضر این 
مشکالت د    ر حال حل ش��د    ن است. به گزارش تسنیم، علیرضا 
پیمان پ��اک د    رخص��وص تبیین سیاست ه��ای تجارت خارجی 
کشور، اظهار د    اشت: د    ر 9 ماه ابتد    ایی سال جاری شاهد     افزایش 
حجم صاد    رات غیرنفتی و رشد     خوب این بخش بود    ه ایم و توجه 
وی��ژه مسئ��والن به توسعه صاد    رات  برای رفع مشکالت تجار  و 

صاد    رکنند    گان به این رشد     کمک کرد    ه است. 
وی ب��ا اب��راز اینکه بد    ون حض��ور نمایند    گان بخش خصوصی 
تصمیمی گرفته نشد    ه است   و همیشه تالش شد    ه است نظرات 
قسمت ه��ای مختلف بخ��ش خصوصی را د    ریافت کنیم، اد    امه 
د    اد    : این اقد    امات باعث ش��د    ه است تجار حس خوبی به د    ولت 
سیزد    هم د    اش��ته باش��ند     و  با کمک مد    یران ارش��د     روند     توسعه 
صاد    رات، چشم گیرتر خواهد     بود    . رئیس سازمان توسعه تجارت، 
با اشاره  به پیش بینی افزایش ۵میلیارد    د    الری صاد    رات د    ر  سال 

آین��د    ه، تصریح کرد    :  تا پایان 
س��ال ص��اد    رات م��ا به بیش 
از ۴۵ میلی��ارد     د    الر خواه��د     
رسی��د     و همه این اتفاقات د    ر 
حال��ی رخ د    اد    ه اس��ت که د    ر 
حوزه ص��اد    رات افغانستان با 
مشکالتی روب��ه رو  بود    ه ایم 
ول��ی د    ر زم��ان حاض��ر این 
مشکالت د    ر حال حل ش��د    ن 
است و  روال د    ر این کشور  د    ر 

حال عاد    ی شد    ن است.
پیمان پاک افزود    : کاهش ارزش لیر )ترکیه( نیز باعث شد    ه بود     
تراز تجاری تغییر کند     ولی با همه این وضعیت، با هماهنگی ای 
که بین د    ولت و صاد    رکنند    گان بود    ، روند     مثبت است و  امید    واریم 
سرعت رشد     صاد    رات را افزایش د    هیم. وی د    رخصوص توسعه 
رواب��ط ای��ران و روسی��ه و  چی��ن گف��ت: تأکی��د     رئیس جمهور 

توسع��ه تج��ارت همه جانب��ه با 
هم��ه کشورهاست، روسیه هم 
یک��ی از اینهاست، د    ر سفر اخیر 
رئی��س جمه��ور، هد    ف گذاری 
ص��اد    رات ۵/۷ میلی��ارد     د    الری 
را د    ی��د    ه بود    یم، ک��ه این برنامه 
یک پیش بین��ی حد    اقلی است، 
حد    اقل��ی ای که می تواند     محقق 

شود    . 
رئیس سازم��ان توسعه تجارت 
یاد    آور شد    : وارد    ات روسیه ساالنه ۲۵۰ تا 3۰۰ میلیارد     د    الر است 
 ول��ی همیش��ه سهم ما کمتر از ۵۰۰ میلیون د    الر است و  امسال 
ان شاءاهلل به ۷۰۰ میلیون د    الر خواهد     رسید    . نکته ای که وجود     
د    ارد     ای��ن اس��ت که ظرفیت های صاد    راتی به روسیه بسیار زیاد     
است ولی باید     د    ر توسعه بازار، ایجاد     مراکز تجاری، رایزن های 
تجاری، همکاری های اتاق های مشترک و  حضور  ش��رکتهای 

تج��اری ک��ه گ��ام اول د    ر  توسعه تج��ارت است مورد     توجه قرار 
گی��رد    . وی خاطرنش��ان کرد    : توسع��ه تجارت اوراسیا یک اقد    ام 
مه��م اس��ت که  به صورت جد    ی پیگیر هستیم و  چند    ین  نشست 

مختلف با نمایند    گان  ۵ کشور اوراسیا د    اشتیم. 
د    ر ی��ک س��ال آیند    ه امید    واریم به تجارت آزاد     اوراسیا بپیوند    یم، 
و بع��د     از آن، موض��وع اصلی  توسع��ه زیرساخت هاست که باید     

پیگیری شود    .
معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه های بلند    مد    ت  و کوتاه مد    ت 
مشخص برای توسعه تجارت اوراسیا گفت: روز  گذشته نخستین 
جلس��ه را ب��ا وزی��ر صمت د    ر خصوص توسعه روابط با آمریکای 
التین د    اشتیم که تکالیفی برای د    ستگاه های مختلف تعیین شد     
تا از این طریق بتوانیم به نتیجه ای که د    ر نظر گرفته ایم، برسیم. 
وی همچنین گفت: موضوع برگشت ارز نیز مسئله د    یگری است 
ک��ه د    ر ح��ال پیگی��ری هستیم تا با استفاد    ه از سیستم جایگزین 
بانک��ی مث��ل تهات��ر و رمزارزها و… به تجار برای یک انتخاب 

بهتر د    ر مسیر صاد    راتی کمک کنیم.

مد    یرعام��ل ش��رکت سرمایه گذاری توسع��ه معاد    ن و 
فل��زات گف��ت: پرتفوی کلی تجل��ی، یک نگاه جد    ید     به 
بازار سرمایه ارائه د    اد     تا از طریق سرمایه های موجود     د    ر 
این بازار، پروژه ها را تجهیز و به مرحله تولید     برسانیم و 
ب��ه همین منظور پروژه های منتخب مانند     پروژه گند    له 
سازی صبانور و کنستانتره سازی فوالد     شرق خراسان که 
عمد    تاً د    ر حوزه فرآوری بود    ند     انتخاب شد    ند    . به گزارش 
ایلنا، امیرحسین ناد    ری د    ر جمع خبرنگاران با تاکید     بر زیاد     
ب��ود    ن بازد    ه سرمایه گذاری و کوتاه بود    ن د    وره بازگشت 
سرمایه این پروژه ها، از اضافه شد    ن سه شرکت فوالد     
کرد    ستان و معد    ن زغالسنگ گلند    رود     و شرکت اکتشافی 
تجل��ی صب��ا به مجموع��ه تجلی خبر د    اد     و تصریح کرد    : 
بررسی ها نشان از افزایش قیمت جهانی زغال سنگ و 
کک د    ارد     و حوزه زغال سنگ از بخش های پربازد    ه معد    نی 
کش��ور است به طوریک��ه بر اساس مطالعات مربوط به 

اهمیت عناصر حیاتی و استراتژیک د    نیا، افزایش اهمیت 
اقتص��اد    ی زغال سن��گ بیشتر از طال بود    ه است. ناد    ری 
ضمن تشکر از اعتماد     سهام د    اران به ش��رکت تجلی، بر 
حمایت »ومعاد    ن« از پروژه های این ش��رکت تاکید     و 
عنوان کرد    : پروژه های تعریف ش��د    ه د    ر ش��رکت تجلی 
عمد    تاً د    ر حوزه گند    له، سنگ آهن و فرآوری فوالد     است 
که د    ر موقعیت های خوب کشور ایجاد     ش��د    ه و بازد    هی 
خوبی د    ارند     و گزارش پیشرفت این پروژه ها د    ر بازه های 
س��ه ماه��ه به بازار سرمایه ارائه خواهد     ش��د    . مد    یرعامل 
شرکت سرمایه گذاری توسعه معاد    ن و فلزات د    ر بخش 
د    یگر صحبت های خود     د    ر توضیح برنامه های اکتشافی 
»ومعاد    ن« با اش��اره به تأسیس یک ش��رکت تخصصی 
د    ر حوزه اکتشافی گفت: با توجه به نیاز زنجیره د    ر بخش 
اکتش��اف، سرمایه گ��ذاری د    ر ای��ن بخش د    ر د    ستور کار 
ق��رار گرف��ت و با تجمیع نی��روی انسانی متخصص د    ر 
کنار تجهیزات به روز د    ر این شرکت، به زود    ی گزارشاتی 
خوبی د    ر این حوزه منتشر می کنیم. ناد    ری به خرید     سهام 
مد    یریتی شرکت ایریتک اشاره و ضمن تاکید     بر ظرفیت 
علمی و تخصص این شرکت مهند    سی، سوابق و تجارب 
موفق آن د    ر پروژه های مختلف مانند     فوالد     مبارکه، فوالد     
خراسان و د    یگر مجموعه های معد    نی و فوالد    ی بزرگ 
کشور و توانایی این شرکت د    ر برنامه ریزی برای ایجاد     

پلنت های جد    ید     را یاد    آور شد    .

معاون وزیر صنعت، معد    ن و تجارت از احیای یک هزار 
و ۷۰۰ واحد     صنعتی و تولید    ی راکد     د    ر کشور خبر د    اد     و 
گفت: تا پایان سال حد    ود     9۰ واحد     راکد     آذربایجان شرقی 
نیز به چرخه فعالیت بازمی گرد    ند    . به گزارش مهر، علی 
رسولیان با اش��اره به رویکرد    ها و سیاست گذاری های 
جد    ی��د     د    ر وزارت صمت اش��اره و گف��ت: براساس این 
رویک��رد     جد    ی��د    ، فرآیند     انتخاب مد    ی��ران د    ر مجموعه 
صم��ت مبتن��ی بر عل��م و د    انش و تجرب��ه افراد     است. 
رئیس هیأت مد    یره و مد    یرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی، با اشاره به نقش محوری بخش 
خصوص��ی د    ر مؤفقی��ت د    ولت ها بر لزوم گشود    ن قل و 
زنجیرها از د    ست این بخش و ایجاد     زمینه های مساعد     
برای فعالیت آن عنوان کرد    : د    ر راستای عمل به تأکید    ات 
مقام معظم رهبری د    رخصوص لزوم شفاف سازی امور، 
پاسخگوی��ی د    ر اولوی��ت فعالیت ه��ای وزارت صنعت، 
معد    ن و تجارت قرار گرفته و برای تحقق این هد    ف د    ر 
حال راه اند    ازی سامانه ای هستیم تا فرآیند     فعالیت ها به 
طور کاماًل ش��فاف د    ر د    سترس عموم قرار گیرد     و این 
امر زمانی محقق می ش��ود     که همه اطالعات ش��فاف 
و ب��ه ش��کل سامانه ای الکترونیک��ی د    ر اختیار همگان 
باش��د     و این موضوع د    ر ساختار جد    ید     وزارت با جد    یت 
مورد     پیگیری است. رسولیان، اصالح ساختاری با هد    ف 
توسع��ه بخش ه��ای صنعت، تجارت و معد    ن را از د    یگر 

اولویت های وزارت صمت برش��مرد     و افزود    : بر همین 
اس��اس افزای��ش حمایت ها از صنایع کوچک د    ر د    ستور 
کار سازمان ش��هرک های صنعتی قرار گرفته، چراکه 
این واحد    ها د    ر اش��تغال و اقتصاد     کشور بسیار اثرگذار 
هستند     و ۸۵ خد    مت ارائه ش��د    ه به این صنایع د    ر آیند    ه 
نزد    ی��ک حد    اق��ل س��ه برابر خواهد     ش��د     و عالوه بر این 
تأمی��ن زیرساخت ه��ا و توسعه خد    ماتی نظیر آب، برق، 
گاز و نظایر آن به شد    ت مورد     توجه است به گونه ای که 
د    ر بخش اعتبارات زیر ساختی شاهد     افزایش یک و نیم 
براب��ری هستی��م و زیرساخت های عمرانی نیز د    و برابر 
ش��د    ه است. وی یاد    آور شد    : افزایش ظرفیت واحد    های 
فعال و فعال کرد    ن واحد    های راکد     موضوعی است که 
ب��ا د    ستور رئیس جمه��ور توسط وزارت صمت د    ر حال 
اجرا است و تاکنون 1۷۰۰ واحد     صنعتی و تولید    ی راکد     

د    ر سطح کشور فعال شد    ه اند    .

احيای 1۷00 واحد     صنعتی و توليد    ی راكد     د    ر كشورتشكيل بزرگ ترين كنسرسيوم معد    نی كشور


