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 نقش بانک ها در تامین نقدینگی 
صنعت خودرو و قطعه

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی 
با اشاره به نقش تعیین کننده بانک ها در تامین نقدینگی قطعه 
س��ازان و همچنین افزایش تولید خودرو در س��ال جاری عنوان 
کرد: متاسفانه تکالیف قانونی بانک ها برای تامین وام ازدواج و 
مسکن حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت مصرف سوق داده 
و مانع از هدایت آن به سوی تولید شده است. سید محمد مهدی 
ش��کورزاده در گفتگو با خبرخودرو اظهار داش��ت: بانک ها نقش 
تعیین کننده ای در تامین نقدینگی صنعت قطعه و خودرو دارند 
اما تکالیف قانونی بانک ها برای تامین وام ازدواج و مسکن حجم 
زیادی از منابع بانکی را به سمت مصرف سوق داده است. وی با 
اشاره به نحوه همکاری بانک ها با خودروسازان و قطعه سازان 
در سال جاری بیان کرد: حمایت مالی بانک ها از صنعت قطعه 
و خودرو همچون سه سال اخیر است و بخشی از مطالبات قطعه 
سازان از طریق اعتبار سنجی اوراق گام و از سوی سیستم بانکی 
پرداخت می شود. رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان 
خراس��ان رضوی پرداخت مطالبات قطعه س��ازان از طریق اوراق 
گام را یکی از بهترین روش های تامین نقدینگی زنجیره تامین 
عنوان و بیان کرد: اگر حجم اوراق گام افزایش پیدا کند و اعتبار 
س��نجی آن در سیس��تم بانک مرکزی تسریع شود خودروسازان 
از طری��ق ف��روش محصوالت و تامین نقدینگی خود بازپرداخت 
های اوراق گام را انجام می دهند و سیستم بانکی نیز تحت فشار 

قرار نخواهد گرفت.

افت ۴ درصدی تولید خودروهای سواری
با وجود وعده و وعیدهای مسئوالن و خودروسازان برای افزایش 
تولید س��واری به ویژه در نیمه دوم س��ال 1۴۰۰، تولید این نوع 
خودروها به 9۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و نسبت به سال پیش 
از آن چهار درصد افت داش��ته اس��ت؛ این در حالیس��ت طبق آمار 
میزان تولید کامیون، کامیونت و کشنده بالغ بر 1۰1 درصد بیشتر 
ش��ده اس��ت. به گزارش ایسنا، طبق آمارهای وزارت صمت، طی 
یکس��اله 1۴۰۰، خودروس��ازان داخلی ۸6۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه 
خودرو س��واری تولید کرده اند که در مقایس��ه با 9۰۳ هزار و 9۰۰ 
دستگاه خودرو سواری تولیدی سال 1۳99، افت چهار درصدی 
داش��ته  اس��ت؛ این در حالیس��ت که وعده مس��ئوالن و قول دو 
خودروس��از بزرگ و اصلی کش��ور حکایت از این داشت که تولید 
خودرو تا پایان س��ال افزایش��ی باش��د؛ حتی مدیران قبلی این دو 
خودروساز با این تعهد مجوز افزایش قیمت محصوالت را گرفته 

بودند که تولید را افزایش دهند.

 بخشنامه کاهش سود بازرگانی 
اقالم وارداتی ابالغ شد

گمرک ایران بخش��نامه کاهش س��ود بازرگانی اقالم وارداتی را 
ابالغ کرد که براساس آن نرخ برابری ارز در محاسبات گمرکی، 
بر مبنای نرخ سامانه مبادالت الکترونیکی خواهد بود. به گزارش 
تس��نیم، بخش��نامه دفتر واردات گمرک ایران در خصوص نحوه 
اجرای مصوبه هیات وزیران در اجرای بند )ه�( تبصره )۷( قانون 
بودجه سال 1۴۰1 کل کشور، ابالغ شد. براساس این بخشنامه، 
طبقات سود بازرگانی کلیه کاالها به انضمام احکام قانون بودجه 
در  اعمال نرخ برابر ارز در محاسبات گمرکی بر مبنای »ای تی 
اس«  از ابتدای سال 1۴۰1 لحاظ شده است. الزم به ذکر است، 
بر مبنای بخش��نامه گمرک ایران، نرخ ارز ای تی اس از طریق 
وبگاه https://fxmarketrate.cbi.ir در دسترس است. گفتنی 
اس��ت، نرخ ارز روزانه اعالم و  از س��اعت 9 صبح تا 9 صبح روز 
بع��د معتبر خواهد ب��ود؛ همچنین مالک اجرا نرخ روزانه فروش 

حواله است.

رکود سنگین بر بازار خودرو حاکم است
با شروع سال جدید، قیمت ها در بازار خودرو به صورت هیجانی 
باال رفت اما از اواسط اردیبهشت و انتشار اخبار نسبتا مثبت، ریرش 
قیمت ها آغاز شد. البته طی روزهای گذشته شاهد ایست قیمتی در 
بازار بودیم. به گزارش مهر، روند صعودی قیمت ها تقریباً تا اواسط 
اردیبهشت ماه ادامه داشت که با انتشار اخبار مربوط به آزادسازی 
واردات خودرو، ترمز افزایش قیمت کش��یده ش��د و اگرچه نسبت 
به اسفند 1۴۰۰ همچنان قیمت ها باالست اما نرخ ها از آن روند 
صعودی، عقب نشینی کرد و به طور میانگین 1۰ تا ۲۰ میلیون 
تومان ریزش قیمت را شاهد بودیم. البته طبق گفته فعاالن بازار 
خودرو، طی دو ماه گذشته، قیمت ها در بازار به صورت غیرواقعی 
و هیجانی افزایش یافته و بیشتر ارقام روی کاغذ بودند و با انتشار 
اخبار نسبتاً مثبت، روند هیجانی قیمتها متوقف شد و پس از یک 
کاهش چند روزه، طی دو روز گذشته، قیمت ها باثبات مانده اند. 
آنط��ور ک��ه فعاالن بازار خودرو می گویند، اگرچه طبق تجربه در 
این روزها میزان معامالت خودرو به دلیل نزدیک شدن به فصل 
تابس��تان باید افزایش یابد اما با توجه به اینکه خریداران منتظر 
گشایش های بیشتر و ریزش قیمت ها هستند، بازار دچار یک رکود 
سنگین شده است؛ در واقع فروشندگان خودرو به شدت به دنبال 

فروش محصوالت خود هستند اما خریداری وجود ندارد.

 حجم تجارت ایران و روسیه
 به 4.5 میلیارد دالر رسید

سفیر ایران در روسیه گفت: حجم تجارت ایران با روسیه در دو سال 
از 1.6 میلی��ارد دالر ب��ه ۴.5 میلیارد دالر افزایش یافت. به گزارش 
فارس، کاظم جاللی  اظهار داشت: موانع زیادی بر سر راه ترانزیت 
کاال از ایران به روسیه وجود دارد و ما از طریق مرز کشور آذربایجان با 
روسیه در ۳ مرز ورودی و ۳ مرز خروجی ارتباط داریم که ضعف هایی 
در زمینه ترانزیت کاال وجود دارد که باید برطرف شود. سفر ایران در 
روسیه اظهار کرد:  در طرف ایرانی هم ظرفیت بنادر خوب استفاده 
شده است، اما توسعه راه آهن رشت - آستارا برای ما از نان شب هم 
واجب تر است و الزم است در توسعه این خط آهن پروژه مشترکی 
در همکاری با روسیه انجام دهیم که این پروژه می تواند در راستای 

کریدور شمال - جنوب هم استفاده شود.  

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از رشته های پیشران استبازه قیمتی خودروهای خارجی برای واردات
نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروهای وارداتی در بازه 
قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دالر است و نظارت بر واردات بر این بازه قیمت براساس ثبت 
سفارش ها انجام خواهد شد. سید جواد حسینی کیا در گفتگو با ایسنا درباره ضرورت 
واردات خودرو هم قیمت با خودروهای ایرانی گفت: این موضوع هنوز در بحث های 
کارشناس��ی مطرح اعالم اس��ت. به زودی قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دالر اعالم می ش��ود. 
این بازه قیمت باعث ممانعت از ورود ماش��ین های لوکس می ش��ود. نایب رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم درباره نحوه نظارت بر واردات خودرو در 

بازه قیمت نامبرده گفت: ضمانت این بازه قیمتی بر اساس نظارت بر ثبت سفارش ها ایجاد می شود؛ یعنی نظارت بر 
ورود ممانعت از ورود خودروی لوکس به کشور، به عهده نظارت بر ثبت سفارش هاست. این نماینده مجلس یازدهم 
تأکید کرد: یکی دیگر از علت های ورود خودروی ۷ تا ۲۰ هزار دالری، مش��کالت گارانتی و خدمات پس از فروش 
خودروهای لوکس است. واردات آتی باید به گونه ای صورت بگیرد که این دو مسئله را رتق فتق کند. پیش از این لطف 
اهلل سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت واردات خودرو متناسب با قیمت خودروهای 
داخلی و پیشگیری از واردات خودرو لوکس گفت: مجلس سقف ۲5 هزار دالری برای خودرو را در نظر گرفته است.. 

بازه 1۰ تا ۲5 هزار دالر از نظر ما منطقی است. خودروی لوکس تقاضای ایرانی ها نیست.

معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
تغییر نوع نگاه به حوزه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دارویی و دندانپزشکی در 
ساختار جدید وزارت صمت از معرفی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به عنوان 
یکی از رش��ته فعالیت های پیش��ران فناوری و نواوری خبر داد. به گزارش ش��اتا، 
سیدمهدی نیازی گفت: امر تولید نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد و نوع نگاه و ورود 
وزارت صمت در دوره جدید نسبت به گذشته برای حمایت از تولید متحول شده 
است. وی بابیان این که مسائل حوزه تجهیزات پزشکی، دارویی، دندانپزشکی و 

آزمایشگاهی را با جدیت حتی خارج از مجموعه وزارت صمت دنبال می کنیم، ادامه داد: با همکاری معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهوری به دنبال تغییر رویکرد و نگاه جدید به ش��اخص های دانش بنیان در این حوزه هس��تیم 
و برای رتبه بندی فعاالن این حوزه نیز برنامه های ویژه ای طراحی ش��ده که بخش��ی از آنها اجرایی ش��ده اس��ت. 
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را 
رشته فعالیت مهم صنعتی با ویژگی های خاص نوآوری، بازار، فناوری، ذینفعان و سیاست گذاری دانست و افزود: 
در س��اختار جدید وزارت صمت نگاه ویژه به این رش��ته فعالیت داریم و یکی از ۲۲ دفتر رش��ته فعالیت ها را به دفتر 

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی اختصاص داده ایم تا به این حوزه به صورت ویژه رسیدگی و پرداخته شود.

 گروه صنعت و تجارت: گمركات ایران و روسيه برای اجرای پروژه 
های جدید گمركی با هدف افزایش مبادالت تجاری و توسعه و 
تس�هيل تجارت ميان دو كش�ور توافق كردند. گمركات ایران و 
روس�يه برای اجرای پروژه های جدید گمركی با هدف افزایش 
مبادالت تجاری و توس�عه و تس�هيل تجارت ميان دو كش�ور 
توافق كردند. این توافق در دیدار والدیمير ایوین معاون گمرک 
فدراسيون روسيه و هيات همراه با عليرضا مقدسی رئيس كل 
گمرک ایران در تهران حاصل و مقرر شد تا سند نهایی توافقات 
جدید گمركی ميان دو كشور در مسکو به امضای روسای گمركات 

دو كشور برسد.
محور اصلی این توافق تبادالت تجاری میان ایران و روسیه با ارائه 
تسهیالت جدید گمرکی از طریق تردد مستقیم و رو رو در دریای 
خزر بود تا عالوه بر افزایش سطح مبادالت منجر به کاهش قیمت 
تمام شده کاالهای دو کشور برای مصرف کنندگان شود. همچنین 
موضوع تسهیالت ویژه گمرک روسیه برای صادرکنندگان ایرانی 
در قالب کریدور س��بز گمرکی، فعاالن اقتصادی مجاز، ترافیک 
کامیون های ترانزیتی در مرز جمهوری آذربایجان، مش��کالت 
صادرکنندگان و ارزش های گمرکی از دیگر محورهای بحث و 

تبادل نظر در این دیدار بود.
علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران در این دیدار با اشاره به 
سابقه تاریخی روابط دو جانبه به اهمیت کمک های متقابل اداری 
و گمرکی میان دو کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد تا دستاوردهای 
سفر مقامات بلند پایه گمرک روسیه کمک نماید تا برنامه ها و اهداف 
اقتصادی در روابط دو جانبه محقق ش��ود. وی افزود: موضوعات 
بسیار سازنده ای در دیدار با هیات روسیه مطرح شد که در دستور 
کار ما هم وجود دارد و مهمترین موضوع تسهیالت گمرکی برای 
صادرکنندگان ایرانی به ویژه در خصوص تعرفه هایی اس��ت که 
بیشترین فراوانی را دارند. رتبه بندی شرکت ها و معرفی فعاالن 
اقتصادی مجاز از دیگر اقدامات مهم برای تسهیل و توسعه تجارت 
میان دو کشور است و اجرای بهتر پروژه کریدور سبز گمرکی روند 

صادرات را می تواند تسهیل کند.
رئی��س کل گم��رک ای��ران گفت: روند شناس��ایی فعاالن مجاز 
اقتصادی دو کش��ور باید تس��هیل ش��ود که با این اقدام کمک به 
سزایی در خصوص رشد مبادالت تجاری دو کشور رخ می دهد. 
رئیس کل گمرک ایران در ادامه با اش��اره به دیدار دو هفته پیش 

با رئیس کل گمرک آذربایجان بر امضای س��ریع س��ند یادداشت 
تفاهم تسهیل ترانزیت سه جانبه میان ایران، آذربایجان و روسیه 
تاکید کرد و گفت: خوشبختانه گمرک روسیه برای امضای این سند 
اعالم آمادگی کرده و این سند نهایی شده است که امیدواریم در 
یک نشست سه جانبه یادداشت تفاهم تسهیل ترانزیت سه جانبه 
به امضا برسد. والدیمیر ایوین، معاون گمرک فدراسیون روسیه 
نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از افزایش همکاری های تجاری 
و گمرکی با جمهوری اس��المی ایران گفت: هدف از حضور این 
هیات در تهران همکاری های گسترده و بررسی توافق در خصوص 
پروژه های جدید گمرکی با مسکو به ویژه راه اندازی تردد مستقیم 
در دریای خزر با محوریت تسهیالت جدید گمرکی است تا با این 
اقدام ترافیک کامیون ها در مرز جمهوری آذربایجان کاهش یابد 
و ضرورت دارد راه اندازی و تس��هیل تردد کش��تی های رو- رو با 
محوریت تسهیالت گمرکی میان دو کشور سریع تر اجرایی شود. 

وی با تاکید بر اینکه چش��م انداز خوبی برای توس��عه مبادالت از 
طریق دریای خزر وجود دارد، اولویت حمل مستقیم از ایران برای 
شناسایی آسان تر فعاالن اقتصادی مجاز و ارائه تسهیالت گمرکی 
را بسیار مهم و ضروری توصیف کرد و گفت: گمرک روسیه برنامه 
جدی��د کنت��رل ارزش های گمرکی بعد از ترخیص را برای تجار و 

بازرگانان ایرانی در دستور کار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در همایش مش��ترک تجاری ایران و 
روسیه گفت: حجم تجارت بین دو کشور همسایه در مرحله اول 
به 1۰ میلیارد دالر می رس��د. مس��عود خوانس��اری نیز گفت: برای 
افزایش مبادالت تجاری دو کشور همسایه ایران و روسیه در فاز 
اول حجم تجارت دو کشور به 1۰ میلیارد دالر افزایش می یابد و در 
فاز دوم توسعه این روابط به ۲۰ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. 
وی با اشاره به منافع مشترک بین ایران و آسیای مرکزی و میانه 
و منطقه اوراسیا اظهار داشت: تحریم های غیرقانونی غرب علیه 

روسیه زمینه ای را         فراهم کرده است که همکاری با ایران را         برای 
خنثی سازی تحریم ها گسترش دهد. به گفته خوانساری کاهش 
نقش دالر در مبادالت تجاری بین ایران و روسیه از زمینه های مهم 

افزایش همکاری تجاری بین دو کشور به شمار می رود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران زمینه همکاری تجاری بین روسیه و 
ایران را         در زمینه دارو، اقالم پزشکی، مواد غذایی، دانه های روغنی 
دانست و گفت: بعد از سفر آقای رئیسی به روسیه و به ویژه بعد از 
مناقشات اوکراین با روسیه، زمینه همکاری بیشتر ایران و روسیه 
فراهم شده است. وی همچنین گفت: اتصال خطوط ریلی ایران 
به روسیه از طریق ترکمنستان و قزاقستان و گسترش مبادالت 
کاالی ترانزیتی و همچنین فعالیت گمرکی در ضلع جنوبی روسیه 
با ایران از زمینه های همکاری تجاری بین دو کش��ور به ش��مار 
می رود. خوانساری اضافه کرد: اتاق های بازرگانی ایران با داشتن 
بیش از 5۰ هزار عضو استعداد مناسبی برای توسعه روابط تجاری 
با روسیه فراهم کرده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین 
از زمینه های مهم توسعه را         تجارت کانتینری دانست گفت: توسعه 
کانتینرهای یخچالی و خطوط کشتیرانی از جمله زمینه های توسعه 

مناسبات بین دو کشور به شمار می رود.
پیش از این ویتالی س��اولیف، وزیر حمل و نقل روس��یه گفته بود 
که تحریم های غرب علیه این کش��ور، مس��کو را بر آن داش��ته به 
دنبال کریدورهای لجس��تیکی جدید از جمله از طریق جمهوری 
اس��المی باش��د. آنطور که اینترفاکس گزارش داده، وزیر حمل و 
نقل روسیه اعالم کرد تحریم های غرب مسکو را مجبور می کند 
به دنبال »کریدورهای لجستیکی جدید« مانند کریدور حمل ونقل 
بین الملل��ی ش��مال-جنوب - ک��ه بین هند، ایران، افغانس��تان، 
آذربایجان، روس��یه، آس��یای مرکزی و اروپا برقرار اس��ت، باشد. 
ساولیف اعالم کرد: تحریم هایی که امروز علیه فدراسیون روسیه 
اعمال شد، عماًل تمام لجستیک کشور را متأثر کرده است و ما مجبور 
هس��تیم به دنبال کریدورهای لجس��تیکی جدید باشیم. این مقام 
کرملین گفت که سه بندر کلیدی روسیه در دریای خزر وجود دارد 
که می توانند در مسیر شمال-جنوب مورد بررسی قرار گیرند. با این 
حال ساولیف افزود که این بنادر ظرفیت سطح تجارتی که روسیه 
با حجم سابق را ندارند. به گفته ساولیف، روسیه ارسال کاالهای 
زمین��ی از طری��ق آذربایجان به ایران را به عنوان جایگزینی برای 

ارسال کاال از طریق دریای خزر مورد بررسی قرار می دهد.

گمرک روسیه برای صادرکنندگان ایرانی تسهیالت در نظر می گیرد؛

خیز ایران و روسیه برای تجارت 10 میلیارد دالری

 گ�روه صنع�ت و تج�ارت: معاون وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت با اش��اره به توس��عه صنعتی عدالت محور در 
اقص��ی نقاط کش��ور، به وی��ژه در مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته اعالم کرد: حل مشکالت تأمین آب، برق 
و گاز شهرک های صنعتی، از اولویت های اصلی دولت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گزارش ایرنا، 
علی رس��ولیان گفت: حل مش��کالت تأمین آب، برق و 
گاز شهرک های صنعتی، از اولویت های اصلی دولت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تالش می شود با 
همراهی و هم افزایی مسئوالن ادارات کل صنعت، معدن 
و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان ها به نحو 
بس��یار مطلوبی محقق ش��ود. وی اضافه کرد: تس��هیل 
دانش بنیان ش��دن ش��رکت های مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی، یکی از هدف گذاری های سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی اس��ت که در این راستا 
تا کنون 15۰۰ واحد صنعتی که امکان تبدیل به دانش 

بنیان ش��دن را دارند، شناس��ایی ش��ده اند. وی ادامه داد: 
تاکنون هزار و 6۰۰ مورد نیاز فناورانه در سطح واحدهای 
صنعتی و تولیدی شناسایی شده که این قطعات قباًل از 
خارج از کشور تأمین می شد. وی تصریح کرد: با معرفی 
نیازهای فناورانه به شرکت های دانش بنیان و با ایجاد 
ارتباط مناسب در جهت برآورده شدن نیاز آنها، تاکنون 
۳5۰ نیاز از طریق شرکت های دانش بنیان داخل کشور 
تأمین شده است. معاون وزیر صمت با اشاره به حمایت از 
شرکت های دانش بنیان توسط سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران گفت: تا سال گذشته بیش 
از ۴۸ هکتار زمین به 1۴۸ واحد تولیدی دانش بنیان با 
ش��رایط اقس��اط بلندمدت واگذار شد. رسولیان افزود: با 
مصوبه دولت، تعداد شهرک های فناوری را افزایش داده 
و ایجاد کارگاه های آماده برای حمایت از کسب و کارهای 
کوچک در شهرک های فناوری را گسترش خواهیم داد. 
وی با اش��اره به فعالیت ۸۴۴ ش��هرک و ناحیه صنعتی 
در س��طح کش��ور افزود: از این تعداد بیش از 5۰۰ ناحیه 
صنعتی در مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته کش��ور 
واقع ش��ده اند. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: هم 
اکن��ون ۴9 ه��زار و ۲۰۰ واحد تولیدی در ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی استان ها درحال فعالیت هستند که سهم 
اش��تغال آن ها ایجاد بیش از یک میلیون ش��غل مستقیم 

در سطح کشور است.

گ�روه صنع�ت و تج�ارت: مع��اون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
طی مذاکرات انجام شده، پیش بینی می شود موافقت نامه 
تجارت آزاد ایران با اوراسیا به عنوان موتور محرک توسعه 
تجارت در پاییز امس��ال امضا ش��ود. به گزارش تسنیم، 
علیرضا پیمان پاک در همایش مشترک تجاری و ایران 
و روسیه با بیان اینکه فرصت های خوبی برای تجارت 
دو کشور وجود دارد، اظهار کرد: با فعال سازی کریدورها 
می توان تجارت با کشورهای ثالث را نیز گسترش داد. 
وی با بیان اینکه ارتباط تجار دو کشور از مسائل اصلی 
و مهم اس��ت، افزود: باید این ش��ناخت واقعی و دقیق را 
بای��د ب��ه وجود بیاوریم زیرا پیش از این تجار دو کش��ور 
از طریق کش��ورهای واس��طه ارتباط ایجاد می کردند و 
ارتباط مس��تقیم وجود نداشت که موجب تصوری غلط 
ش��ده بود که مانع رش��د تجارت می ش��د. پیمان پاک با 
بیان اینکه تجارت دو کشور با وجود تالش ها و زحمات 
س��ال گذش��ته به چهار میلیارد دالر رس��ید که فاصله 
بسیاری با اهداف دارد، تاکید کرد: برای گسترش روابط 
تجاری مس��ئله اصلی و اول ش��ناخت بازار اس��ت که در 
س��فر با رئیس جمهوری ارتباطات خوبی برقرار ش��د و 
امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند. رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت در ادامه افزود: برگزاری نمایشگاه توسط 
هیات های تجاری و ایجاد پلتفرم دقیق و حرفه ای برای 
برقراری ارتباط تجار واردکننده و صادرکننده متخصص 

می تواند زمینه شناخت و توسعه تجارت باشد. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: پشتیبانی 
از الزاماتی اس��ت که موجب توس��عه تجارت می شود که 
با رفع موانع ممکن می شود و با حمایت ها مذاکرات در 
این زمینه تسریع شده است. این مقام مسئول در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه الزامات 
لجستیکی و افزایش ظرفیت ها از برنامه های در دستور 
کار تجارت دو کشور است. تاکید کرد: در زمینه مبادالت 
پول��ی و بانک��ی با حمایت ها بانک های روس��ی با بانک 
مرک��زی و بانک ه��ای خصوصی ایران مذاکرات خوبی 
اتفاق افتاده است و از سوی دیگر صندوق های ضمانت 
نیز می توانند تجارت دو کشور را بیمه کنند. پیمان پاک 
در پای��ان تاکی��د کرد: افزایش تجار نیازمند ایجاد اعتماد 
است و با توجه به اینکه این ارتباط برای تحریم ها برقرار 
نش��ده است، بیمه های تجاری ارتباط تجاری دو کشور 

را تضمین کند.

امضای توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسيا تا پایيز حل مشکالت شهرک های صنعتی، از اولویت های دولت است

آگهی مزایده مال منقول/خودرو
چ��اپ الکترونیک��ی - مرب��وط به پرونده کالس��ه 
1۴۰1۰۰1۴۲ - به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق 
سواری پراید GTXI مدل 1۳۸6 دارای شماره موتور 
۲1۴6۰9۳ و ش��ماره شاسی 1۴1۲۲۸66۰۴۸61 به 
ش��ماره پالک انتظامی ایران ۲1 - 966  ج1۷ نوع 
س��وخت بنزی��ن و گاز ، خ��ودرو دارای ظاهر و داخل 
اتاق س��الم و وضعیت فنی در حد س��الم – آج تایرها 
مجموعا" به میزان 5۰ درصد- دارای پخش- رنگ 
س��قف و اطراف دچار آفتاب س��وختگی و دارای خط 
و خ��ش و زن��گ زدگی و نیازمند رس��یدگی – درب 
موتور دارای قری شدید- گلگیر جلو ، راست و درب 

عقب راس��ت نیازمند ترمیم- طبق اس��تعالم بیمه 
نام��ه خ��ودرو دارای اعتبار تا تاریخ 1۴۰1/9/1۳ می 
باشد و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ پانصد و 
شصت میلیون ریال )56۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی 
گردیده است. خودروی مزبور با درخواست بستانکار 
به موجب صورتجلسه بازداشت محلی در پارکینگ 
ایثار توقیف گردیده اس��ت. خودروی فوق از س��اعت 
9 الی 1۲ روز یکش��نبه مورخه 1۴۰1/۳/۲۲ بیس��ت 
و دوم خ��رداد م��اه یکهزار و چهارصدو یک در محل 
توقی��ف خ��ودرو واقع در اردبی��ل / پارکینگ ایثار از 
طریق مزایده به فروش می رس��د. متقاضیان جهت 
رویت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی 

در س��اعات اداری به پارکینگ ایثار مراجعه نمایند ، 
مزایده از مبلغ پانصد و ش��صت میلیون ریال ش��روع 
و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود 
و کلی��ه هزین��ه های قانونی به عه��ده برنده مزایده 
اس��ت در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد. نیم عشر و حق مزایده نقدا"وصول خواهد 
ش��د. ش��رکت در مزایده برای تمام شرکت کنندگان 
از جمل��ه بس��تانکار من��وط به پرداخ��ت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناس��ی به ش��ماره حساب سپرده ثبت 
1۴۰1۰۰۰۰۴۰۷5۰1۳۲۰۷۸۸۰1۸۳ ب��ا شناس��ه 
 961۰1۳۲۷51۰۸5۰۰1۸۳1111111111 واریز 

نزد بانک ملی ایران و مستلزم حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلس��ه مزایده می باش��د. برنده مزایده 
مکلف اس��ت ما به التفاوت مبلغ را پس از مراجعه به 
حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع 
نمایدو در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حس��اب س��پرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مزبور 
قابل اس��ترداد نبوده و به حس��اب خزانه واریز خواهد 
شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید خواهد شد.
رییس اداره اجرای اس��ناد رس��می اردبیل- کشفی 

مقدم


