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وضعیت قطعی برق شهرک های صنعتی
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی با بیان اینکه امسال عمده قطعی های برق با برنامه خواهد 
بود، به مهر گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، امسال قطعی 
برق حداکثر یک روز بین س��اعات 11 صبح تا 23 ش��ب خواهد 
بود. معاون وزیر صمت اضافه کرد: طبق تفاهم نامه امضا شده 
ب��ا وزارت نی��رو، ت��ا میزان 2۰۰ کیلووات برق تولیدی به صورت 
تضمینی خریداری خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه مشکل 
قطع��ی ب��رق در صنایع باید حل ش��ود، نیروگاه های خود تأمین 
)DG( بنگاه های اقتصادی برای زمان اوج مصرف و اس��تقرار 
نیروگاه ه��ای مقی��اس کوچک )CHP( برای تأمین برق صنایع 
در کوتاه مدت در دستور کار است؛ شیوه کار نیز به این صورت 
اس��ت که با اس��تفاده از این دو روش، بنگاه های اقتصادی مازاد 
برق تولیدی شان را ترانزیت کرده و به دیگر صنایع می فروشند. 
همچنین به ازای تولید هر مگاوات برق در شهرک های صنعتی، 
1۰۰ مترمربع زمین رایگان در اختیار س��رمایه گذاران قرار داده 
خواهد شد. رسولیان ادامه داد: همچنین به دستور وزیر صمت، 
مجوز خرید CHP و DGهای دست دوم تا پایان شهریور امسال 
اخذ ش��ده اس��ت، که سرمایه گذاران عاقه مند می توانند از این 
فرص��ت وی��ژه بهره ببرند. البته تاکنون افزایش ظرفیت برق در 
DG ها ۵۰۰ مگاوات بوده و 4۰۰ مگاوات نیز توسطCHP حوزه
های خود تأمین از سوی واحدهای صنعتی اضافه شده است.

 سیاست وزارت صمت
صنعت خودرو را متحول می کند

یک کارشناس اقتصادی گفت: در دوره وزارت فاطمی امین، در 
بخش سیاست های قیمت گذاری، وزارت صمت به سمت بورس 
کاال حرکت کرده و گامی مؤثر در رقابتی کردن صنایع برداشته 
اس��ت. س��ید فرهنگ حسینی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: در 
دوره وزارت فاطمی امین، ش��اهد بازبینی و اجرایی سیاس��ت ها 
در بخش خودرو و همچنین بهبود و رشد تولید خودرو بوده ایم، 
البته چالش زیان دهی صنعت خودروسازی همچنان ادامه دارد 
و حفظ این صنعت نیازمند بازبینی در رویه های قیمت تمام شده 
و قیمت گذاری فروش اس��ت. وی افزود: درعین حال سیاس��ت 
وزارت صمت در خصوصی سازی واقعی خودروسازان می تواند به 
اصاح ساختار تولید و پایان ناکارآمدی دولتی در این بخش و در 
نتیجه بهبود کیفیت خودرو هم زمان با تعدیل قیمت همراه باشد. 
این موضوع می تواند صنعت خودرو را متحول سازد، همان طور 
ک��ه صنع��ت ف��والد طی یک دهه از خصوصی س��ازی متحول 
ش��د و پس از خصوصی س��ازی، شاهد سرمایه گذاری گسترده و 
افزایش ظرفیت و تکمیل زنجیره و رقابتی شدن آن بوده ایم. این 
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وضعیت صنعتی کشور در یک 
دهه گذشته وضعیت خاصی و پیچیده ای داشته است، گفت: رشد 
اقتصادی در بخش صنعت تقریباً صفر و سرمایه گذاری در این 
بخش منفی بوده و عمًا به میزان استهاک نیز سرمایه گذاری 
صورت نگرفته اس��ت. وضعیت فعلی، نتیجه سیاست گذاری در 

سال های گذشته است. 

 هدفگذاری رشد تعامالت 
تجاری ایران و تاجیکستان

در دی��دار مع��اون وزیر صمت کش��ورمان با مع��اون اول وزارت 
صنعت و فناوری های نو تاجیکستان، بر لزوم افزایش تعامات 
تجاری میان 2 کش��ور تاکید ش��د.  به گزارش س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران، هیأت تجاری دولت تاجیکستان به ریاست بختیار 
شریفی، معاون اول وزارت صنعت و فناوری های نو این کشور 
و در راستای توافقات چهاردهمین اجاس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی علمی و فنی ایران و تاجیکستان مبنی 
بر برگزاری کارگروه صنعت معدن و تجارت  با حضور در تهران 
با علیرضا پیمان پاک ، رئیس س��ازمان توس��عه تجارت، دیدار و 
گفت  و گو کرد. طرفین در این دیدار بر لزوم گس��ترش تجارت 
میان ایران و تاجیکس��تان با وجود مش��ترکات فرهنگی بسیار و 
روابط سیاسی عالی، تاکید کردند. در این دیدار پیمان پاک، حجم 
13۰ میلیون دالری مبادالت 2 کشور را ناچیز عنوان کرد و بر 
لزوم افزایش تعامات و تامین اقام مورد نیاز 2 کشور از سوی 
طرف مقابل تاکید کرد. وی با ذکر مثال هایی در حوزه کش��ت 
فراس��رزمینی از تامین پنبه کارخانه های نس��اجی ایرانی توسط 
تاجیکستان استقبال کرد. بختیار شریفی نیز با استقبال از توسعه 
روابط تجاری با ایران، از لزوم اس��تفاده تاجیکس��تان از دانش و 
فن��اوری ه��ای صنعتی ایران تاکید کرد. همچنین مقرر ش��د به 
منظور کاهش موانع تعرفه ای دو طرف امکان انعقاد موافقتنامه 

تجارت ترجیحی بین دو کشور را بررسی کنند.

 حضور دالالن رکود مراکز 
اسقاط را تشدید کرده است

رییس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشورضمن اشاره 
به رکود اسقاط خودروهای فرسوده عنوان کرد: پیرو جلساتی که 
با ریاس��ت جدید س��تاد حمل و نقل س��وخت داشتیم رکود اسقاط 
در نیمه نخست سال را در ۶ ماهه دوم سال جبران خواهیم کرد. 
محمدحسین گودرزی در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به وضعیت 
اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری اظهار داشت: متاسفانه 
به واسطه حضور دالالن بازار اسقاط خودروهای فرسوده در رکود 
به سر می برد و جالب است که مقصر این وضعیت را مراکز اسقاط 
م��ی دانن��د در حالی ک��ه مراکز را در امور صنفی خود دخالت نمی 
دهند. وی افزود: برخاف ماده 2 و 3 قانون بهبود کس��ب و کار 
ک��ه دول��ت باید برای اخذ هر گونه تصمیمی در بخش خصوصی 
نظرات تشکل و انجمن های صنفی را لحاظ کند اما متاسفانه به 
پیشنهادات و انتقادات ما توجهی نمی شود. رییس کارگروه اسقاط 
اتحادیه صنایع بازیافت کشور درخصوص آمار اسقاط خودروهای 
فرسوده در سه ماه ابتدایی سال گفت: آمار اسقاط در سال جاری عدد 
قابل توجهی نیست اما پیرو جلساتی که با ریاست جدید ستاد حمل 
و نقل س��وخت داش��تیم مقرر شد طبق برنامه ریزی های صورت 

گرفته رکود اسقاط را در نیمه دوم سال جبران کنیم.  

اخبار کوتاه

صنعت و تجارت

۴۵ درصد نیاز بازار خودرو بی پاسخ مانده استموافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی
سخنگوی دولت از موافقت هیات دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. به 
گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی یکش��نبه ش��ب در توئیتی نوش��ت:  دولت امروز با 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. وی افزود:  از جمله دالیل اعام موافقت 
تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت ها، تس��هیل 
تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاس��ت گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و 
حمایت جدی تر از مصرف کننده بود. پیش از این و در اوایل خردادماه سال جاری بود 
که کیومرث س��رمدی واله، عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیته ای 

در کمیسیون اجتماعی برای بررسی طرح احیای وزارت بازرگانی خبر داد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت 
مصمم است که این کار انجام شود، خاطرنشان کرد: همان طور که می دانیم بخشی از وزارت صمت و وزارت بازرگانی 
و صنعت و معدن با هم ترکیب شدند و وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشکیل شد، اما اکنون دولت به دنبال احیای 
وزارت بازرگانی اس��ت که در جلس��ه امروز کمیس��یون مورد بررس��ی قرار گرفت. پس از آن قرار ش��د تا کمیته مشترکی 
میان کمیسیون اجتماعی و ارکان مختلف دولت و عضویت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و 
بودجه، دیوان محاسبات و مجلس تشکیل شود گفتنی است، وزارت بازرگانی دوازدهم تیر سال 139۰ با وزارت صنایع 

و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صمت )صنعت، معدن و تجارت( شکل گرفت.

س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران در 
گفتگو با مهر، اظهار کرد: طی 3 هفته گذشته، بازار خودرو روند آرامی را داشته و با 
اینکه نوسانات ارزی داشتیم اما قیمت خودرو تقریبًا باثبات ماند و افزایش خاصی 
نداش��تیم. وی افزود: در حال حاضر فقط افرادی که نیاز به خودرو دارند، در بازار 
هستند و خرید و فروش خاصی نداریم و بازار به نوعی راکد است. این مقام صنفی 
ادامه داد: عدم اثرگذاری نرخ ارز روی قیمت خودرو به دلیل این است که همه در 
بازار منتظر انتشار جزئیات واردات خودرو هستند؛ اگر واردات انجام شود قیمت ها 

به صورت محس��وس ریزش می کند. موتمنی در ادامه گفت: وزیر هم که اعام کرد تعرفه خودروهای وارداتی 
پایین خواهد بود همین مساله منجر به شکسته شدن قیمت در بازار خودرو خواهد شد. وی در مورد وضعیت عرضه 
خودرو نیز اظهار کرد: اگر وضعیت عرضه بهتر شده بود قطعًا قیمت ها پایین می آمد اما عرضه پاسخگوی تقاضا 
نیس��تم. اگر در س��ال های گذش��ته عرضه بهتری صورت می گرفت امروز فاصله قیمت کارخانه و بازار 1۰۰ درصد 
نمی شد و شاید فاصله قیمتی کمتر از ۵ درصد می شد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
همچنین خاطرنشان کرد: مشکات بازار خودرو برای امروز و دیروز نیست بلکه از سال 9۷ که عرضه نزولی شد، 

فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار نجومی شد و تقریبًا به نیاز 4۵ درصد بازار پاسخی داده نشد.

گروه صنعت و تجارت: رییس سازمان توسعه تجارت از افزایش 
چند برابری صادرات غیرنفتی کش��ور در یک س��ال گذشته خبر 
م��ی ده��د. آنطور که علیرض��ا پیمان پاک گفته میزان صادرات 
کااله��ای ایران��ی ب��ه اتحادیه اروپا ح��دود ۵۵ درصد افزایش 
پیدا کرده اس��ت. او همچنین گفته که با در اولویت قرار دادن 
کشورهایی آفریقایی به عنوان یکی از شرکای تجاری کشور، 
صادرات به این قاره 1۰۰ درصد رش��د پیدا کرده اس��ت. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به مثبت شدن 
تراز تجاری کشور در سه ماه اول امسال به میزان  ۶۰۵ میلیون 
دالر می گوید: این اتفاق در ش��رایطی رقم خورد که در 3 ماه 
ابتدایی امس��ال اصاحات اقتصادی، جنگ اوکراین و قرنطینه 
ش��انگهای را داش��تیم و در این ش��رایط توانستیم تراز تجاری را 
افزای��ش دهی��م. نکته مهم دیگری که در صحبت های رییس 
سازمان توسعه تجارت جلب توجه می کند، برنامه ریزی صورت 
گرفته برای افزایش س��هم کاالهای ایران در بازارهای روس��یه 
اس��ت. پیمان پاک با اش��اره به خرید 12 کش��تی برای تجارت با 
روس��یه گف��ت: ارتباط ما برای اولین ب��ار در تاریخ با بندر ماخاچ 
قلعه به عنوان یک ارتباط یخچالی برقرار شده است و این اتفاق 

بزرگی به شمار می رود.
پی��ش از ای��ن نی��ز گم��رک ای��ران در اطاعیه ای ب��ا توجه به 
توافق ه��ای اخی��ر با گمرک روس��یه از امکان ارائه تس��هیات 
ویژه به صادرکنندگان ایرانی که در ارتباط با بازار روسیه فعالیت 
می کنند، خبر داد. براساس این توافق قرار است به صادرکنندگان 
ایران محصوالت فصول ۰۷، ۰۸ و 2۰ سیستم هماهنگ شده 
توصی��ف و کدگذاری کاال، تس��هیات ویژه ای برای ترخیص 
کاال از گمرکات روسیه اعطا شود. همچنین براساس اطاعیه 
گم��رک ای��ران نظ��ر به اینکه با توجه به توافقات اخیر با گمرک 
روس��یه مقرر ش��ده اس��ت در چارچوب »طرح آزمایشی پروژه 
کریدور ساده س��ازی ش��ده گمرکی« به صادر کنندگان ایرانی 
محصوالت فصول ۰۷، ۰۸ و 2۰ سیستم هماهنگ شده توصیف 
و کد گذاری کاال H.s )Harmonized system( تس��هیات 
ویژه ای برای ترخیص کاال از گمرکات روس��یه اعطا ش��ود، به 
این وس��یله به ش��رکت های صادرکننده محصوالت مذکور که 

حائز ش��رایط مندرج در فایل معیارها و ش��رایط انتخاب فعاالن 
اقتصادی مجاز )پیوست شماره 1( هستند اعام می شود، ضمن 
مطالع��ه کامل مس��تندات مندرج در بخ��ش فعاالن اقتصادی 
تارنم��ای گم��رک ایران نس��بت به ثبت نام در س��امانه فعاالن 
اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای ش��یوه ارس��ال اطاعات 

)پیوست شماره 2( اقدام کنند.
 در بخش دیگری از این اطاعیه آمده است: پس از ثبت نام و 
دریافت اطاعات مورد نیاز، بررس��ی های الزم، برابر ضوابط و 
معیارهای مصوب فعاالن اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای 
ش��یوه ارس��ال اطاعات )پیوست ش��ماره 2( در کمیته فعاالن 
اقتصادی مجاز مستقر در دفتر مدیریت اطاعات و برنامه ریزی 
انجام خواهد گرفت و فهرست اسامی واجدین شرایط بافاصله 

به گمرک روسیه ارسال خواهد شد.
با این حال هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مش��ترک ایران 

روسیه با اشاره به توافق برای 1۰ برابری شدن حجم مبادالت 
تجاری ایران و روس��یه در حاش��یه همایش مشترک تجاری دو 
کش��ور گفت: زیرس��اخت های موجود، پاسخگوی افزایش 1۰ 
برابری تجارت میان ایران و روسیه نخواهد بود و برای تحقق 
این مهم ضرورت دارد تا برنامه ریزی و سرمایه گذاری وسیعی 
در حوزه های مختلف صورت پذیرد. این عضو هیات نمایندگان 
ات��اق بازرگان��ی ایران در گفتگو با اتاق ایران آناین افزود: باید 
به گون��ه ای برنامه ری��زی کرد که از ظرفیت های موجود در تمام 
حوزه ه��ای زمین��ی، دریایی، ریلی و هوایی به صورت هم زمان 
بهره مند شده و در این زمینه اولویت بندی کنیم. تیزهوش تابان 
تأکید کرد: از سوی دیگر برای تحقق این هدف گذاری ضرورت 
دارد تا در حوزه تولیدات کشور، تحول اساسی صورت پذیرد و 
تولیدات بر اس��اس نیاز بازار هدف، الزامات و اس��تانداردهای آن 
ص��ورت پذی��رد. همچنین قیمت و کیفیت محصوالت هم باید 

به گونه ای تغییر یابد که بتوان در بازار با س��ایر رقبای قدرتمند 
رقابت کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه ادامه داد: نکته مهم و اساسی 
این اس��ت که در این مس��یر باید ترکیب تراز تجاری دو کش��ور 
اصاح ش��ود و در حالت تعادل قرار گیرد. در ش��رایط فعلی کفه 
ترازو به شکل ملموسی به سمت روسیه است و میزان صادرات 
به این کشور در مقابل واردات از این کشور ناچیز است. تیزهوش 
تاب��ان ب��ا اش��اره به افت 12 درص��دی در وزن و 29 درصدی در 
ارزش صادرات ایران به روسیه در دو ماه گذشته نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل بیان کرد: اگرچه برای اظهارنظر درخصوص 
روند تجاری دو کشور باید بازه بلندمدت تری را بررسی کرد، اما 
آنچه که مسلم است در داخل کشور شرایط حاکم بر اقتصاد و 
ع��دم ثب��ات چ��ه در حوزه کان اقتصاد، مانند قیمت ارز و چه در 
حوزه قوانین و مقررات، مانند بخشنامه های مرتبط با بازگشت 
ارز و اخذ عوارض از صادرات به گونه ای ش��کل گرفته اس��ت که 
کاه��ش ص��ادرات غیرنفتی دور از ذه��ن و غیرقابل پیش بینی 
نخواهد بود. از آن س��و فدراس��یون روسیه باتوجه به قرار داشتن 
در ش��رایط جنگی، تمایل به افزایش درآمدهای صادراتی خود 
دارد و ب��ه ط��ور حت��م برای افزایش ص��ادرات خود به بازارهای 
هدف اقدام می کند. او افزود: البته محصوالت وارداتی از کشور 
روسیه اغلب مواد اولیه مورد نیاز تولید و مایحتاج اساسی مانند 
چوب، غات، روغن و ... اس��ت و از این نظر با توجه به ش��رایط 
حاک��م بر منطقه می توان نس��بت به ذخی��ره این مواد اطمینان 

نسبی داشت.
تیزهوش تابان همچنین در پایان با اشاره به وقوع جنگ اوکراین 
و روسیه و عدم بهره برداری مناسب ایران از این فرصت گفت: 
ش��رایط حاکم بر اقتصاد و تولید کش��ور به گونه ای اس��ت که 
نمی توانیم از فرصت های منطقه ای به نحو مطلوب بهره برداری 
کنیم و این موضوع تنها مربوط به جنگ اوکراین نیست. ما در 
هنگام اختاف ترکیه و روس��یه هم نتوانس��تیم از فرصت ایجاد 
ش��ده به نحو مطلوب اس��تفاده کنیم. به عبارت دیگر اقتصاد و 
حوزه تولید ایران چابک نیس��ت و نمی تواند متناس��ب با شرایط 

محیطی واکنش الزم را نشان دهد.

12 کشتی برای تجارت میان ایران و روسیه خریداری شد؛

تسهیل صادرات کاال به روسیه در دستور کار

گروه صنعت و تجارت: قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران با تاکید بر لزوم حمایت از صاحبان 
دانش در کشور، گفت: وزارت صمت در تاش است تا 
در به هم رسانی شرکت ها و صاحبان دانش فنی کمک 
کن��د ت��ا جلب و جذب صنایع داخلی مان ش��وند. آرمان 
خالق��ی در گفتگ��و با ایرن��ا افزود: دانش فنی در جهان و 
از جمله کش��ورمان به س��رعت در حال ارتقا اس��ت و بر 
این اس��اس ارائه آمار دقیق از صادرات این محصوالت 
دش��وار اس��ت. وی با اش��اره به اهمیت به روز  بودن و 
تجاری شدن دانش، بیان داشت: هرچقدر ارزش آفرینی 
آن بیشتر باشد، استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
بیشتر خواهد شد. خالقی خاطرنشان کرد: اگر بتوان دانش 
فن��ی ارائ��ه کرد که محص��ول یا محصوالت آن در بازار 
جهانی بتواند رقابت کرده، از قیمت و کیفیت مناس��ب 
و همچنین خدمات خوبی برخوردار باش��د، در داخل یا 

خارج از کش��ور خواهان خواهد داش��ت. این فعال حوزه 
تولی��د کش��ورمان با بیان تولی گ��ری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در موضوع دانش  بنیان ها، به 
وج��ود کمیته هایی همچون بیوتکنولوژی، الکترونیک، 
هوافض��ا، فن��اوری نانو و غیره در زیرمجموعه های این 
معاونت اشاره کرد و گفت: عمده تمرکز صاحبان دانش 
فنی کشور در همین زمینه هاست. قائم مقام دبیرکل خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد:  هرچند برخی 
واحدهای صاحب دانش فنی در کش��ور جزو واحدهای 
بزرگ هس��تند، اما عمده آنها کوچک و متوس��طند که با 
وجود دارا بودن دانش فنی، هنوز صاحب سرمایه نیستند 
و حتی برای معرفی قابلیت ها و پتانسیل های خود نیاز به 
حمایت دارند. خالقی در پایان تصریح کرد: بخشی از این 
حمایت ها به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
بازمی گ��ردد و در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت نیز با 
اینکه به عنوان اولویت درجه یک مطرح نیست، اما در 
تاش است تا در به هم رسانی شرکت ها و صاحبان دانش 
فنی کمک کند تا جلب و جذب صنایع داخلی مان شوند. 
پیش از این علی رس��ولیان، مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی و صنایع کوچک ایران گفت: به دنبال خود 
کفا کردن شهرک های صنعتی در حوزه تامین زیر ساخت 
ها با راه اندازی نیروگاه های کوچک مقیاس یا خورشیدی 

و استفاده از منابع پساب شهری هستیم.

گ��روه صنع��ت و تجارت: رئی��س هیات عامل ایمیدرو 
گفت: با مشارکت شرکت های بزرگ معدنی و صنایع 
معدن��ی 24 نی��روگاه ب��ا ظرفیت 11 ه��زار مگاوات با 
سرمایه گذاری حدود ۷ میلیارد دالر طی 3 سال احداث 
می ش��ود. به گزارش ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری با بیان 
این مطلب اظهار داش��ت: صنعت فوالد به عنوان یک 
صنعت استراتژیک با وجود اختصاص حداکثر 1۰ درصد 
انرژی مصرفی کشور به خود، در فصل تابستان با کمبود 
برق و در زمستان با کمبود گاز و متعاقب آن، افت تولید 
مواجه است. وی ادامه داد: در حال حاضر، صنعت فوالد 
ظرفی��ت تولید س��االنه بی��ش از 4۰ میلیون تن را دارد 
و برنامه های توس��عه ای برای ۵۵ میلیون تن فوالد تا 
14۰4 تکمیل می شود، اما به دلیل کمبود انرژی، تولید 
ساالنه از حدود 3۰ میلیون تن فراتر نمی رود. وی افزود: 
این در حالی است که صنعت فوالد از تولید، اشتغال و 
صادرات مناس��بی برخوردار است و در شرایط تحریم، 
درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته 
اس��ت. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعام آمادگی بر 
اینک��ه این س��ازمان تمایل دارد ب��ا نمایندگان وزارت 
نی��رو و نف��ت برای اج��رای طرح های کاهش مصرف 
برق خانگی و صنعتی )اس��تفاده از فناوری های جدید( 
به توافق برسد، گفت: پیشنهاد ما این است که تا قبل 
از فص��ل س��رما، یک برنام��ه عملیاتی را در این زمینه 

ش��روع کنیم و به س��رانجام برسانیم. وی افزود: انتظار 
ما این است که وزارتخانه های مربوطه تضمین دهند 
که مصارف کاهش یافته )گاز و برق( را در اختیار این 
صنع��ت ق��رار دهن��د و برق و گاز ای��ن واحدها را قطع 
نکن��د. چ��را که این ام��ر، عاوه بر افت تولید و کاهش 
صادرات و ارزآوری، س��بب خس��ارت های قابل توجه 
ب��ه کوره ها می ش��ود. جعفری ب��ا بیان اینکه ایمیدرو با 
مش��ارکت شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی، 
برنامه احداث 11 هزار مگاوات نیروگاه برق را از مهر 
14۰۰ اجرایی کرده اس��ت، تصریح کرد: طبق تفاهم 
نامه منعقد ش��ده، 24 نیروگاه با س��رمایه گذاری حدود 
۷ میلیارد دالر طی 3 س��ال احداث می ش��ود. معاون 
وزیر صمت ادامه داد: نخستین نیروگاه 3۸۰ مگاواتی 
با 13۰ میلیون س��رمایه گذاری تابس��تان امسال وارد 

مدار تولید می شود.

احداث 24 نيروگاه توسط شرکت های معدنی طی 3 سالتالش وزارت صمت در به هم رسانی شرکت ها و صاحبان دانش

 به منظور تحقق اهداف گروه سایپا انجام شد:

 استفاده از پتانسیل و توانمندی علمی نخبگان دانشگاهی کشور
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن 
آوری به همراه جمعی از همکارانشان ضمن گفتگو با مدیرعامل 
 گروه سایپا، از خطوط تولید محصوالت این شرکت بازدید کرد.

 ش��هره حقی- تجارت؛ در راس��تای منویات مقام معظم رهبری 
در ارتب��اط ب��ا تحق��ق تولید دانش بنیان و به منظور اس���تفاده 
بهینه و مؤثر از ظرفیت هاي علمی و دانش دانش��جویان نخبه 

کش��ور، ش��رکت س��ایپا میزبان مدیرکل 
ب��ورس و اعزام دانش��جویان وزارت علوم، 
 تحقیق��ات و فن��آوری و هی��أت همراه بود.
  در ای��ن بازدی��د محم��د عل��ی تیم��وری، 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با تأکید 
بر تقویت همکاری و تعامل دوسویه صنعت 

و دانشگاه، آمادگی گروه خودروسازی سایپا 
را در اس��تفاده اثربخش از توانمندی های 
علمی دانش��جویان بورسیه مقاطع دکترا و 
پسادکترا، در راستای تحقق تولید اقتصادی 
 و ارتق��ا کیفی��ت محص��والت اعام کرد.

 همچنین محمدمهدی مسعودی، مدیرکل 

ب��ورس و اع��زام دانش��جویان وزارت علوم نی��ز، از  آمادگی در 
راس��تای تقویت ارتباط مؤثر بین صنعت و دانش��گاه و معرفی 
 دانش��جویان نخب��ه ب��ه گ��روه خودروس��ازی س��ایپا خبر داد.
  در ادام��ه بازدی��دی از خ��ط بدن��ه خ��ودرو تیب��ا انج��ام

 ش��د و تیم بازدید کننده با نیازهای دانش��ی و تحقیقاتی خطوط 
تولید آشنا شدند.

رشد 15 درصدی تجارت با عراق در دولت سیزدهم
گ�روه صنع�ت و تج�ارت : از ابتدای ش��هریور 14۰۰ ت��ا پایان خرداد 14۰1، بیش از 2۵ 
میلیون و 933 هزار تن کاال به ارزش ۸ میلیارد و ۶3۸ میلیون دالر بین ایران و عراق 
تبادل ش��د که نس��بت به مدت مش��ابه سال های قبل، 1۵ درصد رشد داشته است. سید 
روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: از آغاز به کار و استقرار دولت سیزدهم 
از ابتدای ش��هریور س��ال قبل تا پایان خرداد ماه 14۰1بیش از 2۵میلیون و 933هزار 
تن کاال در مدت 1۰ماه به ارزش هشت میلیارد و ۶3۸ میلیون دالر بین ایران و عراق 

تبادل شد که با افزایش 1۵درصدی تجارت غیر نفتی، بین دو کشور همراه بوده است.  
وی افزود: از این میزان 23میلیون و ۵1۶هزار تن ، سهم صادرات کشورمان به عراق 
به ارزش هفت میلیارد و ۵۷۷میلیون دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه  رش��د س��ه 

درصدی داشته است.
لطیفی درخصوص میزان واردات از عراق در 1۰ ماهه گذش��ته گفت: در این مدت دو 
میلیون و 41۸هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۶2میلیون دالر از عراق به کشورمان 

وارد ش��ده اس��ت که با رش��د ۵12درصدی همراه بوده اس��ت. سخنگوی گمرک تاکید 
کرد: صادرات غیرنفتی ما از 14۵میلیون دالر در سال 13۸۰ به 9میلیارد دالر در سال 
9۸ برس��د و مجددا در س��ال گذش��ته  با رکورد وزنی  نزدیک به 3۰میلیون تن کاال، به  
هشت میلیارد و91۶میلیون دالر رسیده است و همواره در سال های اخیر، کشور عراق 
به عنوان دومین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی در کل کشورهای دنیا و اولین مقصد 

در بین همسایگان ایران بدل شود.  


