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صنـعتوتجارت
اخبار

نایب رییس کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدنی
اتاق بازرگانی مدعی اس��ت ،فوالدیها با بُزخری
سنگ آهن امسال به سود  ۵۰هزار میلیارد تومانی
زیاد است ،کسی جلودار
می رسند و چون زورشان 
روند معادن سنگ آهن به سمت
آنها نیست .با این 
نابودی می رود .به گزارش تس��نیم ،ش��یوع رانت
فوالد از سنگ آهن تا
خواری گسترده در زنجیره 
محصوالت فوالدی و نوردی و حتی محصوالت
نهایی مساله ای است که از مدت ها پیش مطرح
اس��ت ،دلیل آن هم اس��تفاده از انرژی و مواد اولیه
ارزان و یارانه ای در هر کدام از این زنجیره های
تولید اس��ت .برهمین اس��اس ،هر کدام از فعاالن

این زنجیره ،دیگری را به رانت خواری متهم می
کند .یکی از مهمترین مدعیان این زنجیره فعاالن
معادن سنگ آهن هستند که می گویند ،شرکتهای
سود چندهزار
فوالدی با ارزان خری س��نگ آهن 
میلیاردی می برند و با این رویه معادن سنگ آهن
تعطیل می شوند.

تغییر فرمول قیمتگذاری خو دروهای
گران به نفع افزایش تولی د

با تصمیم جدید ش��ورای رقابت ،قیمت خودروهای
گران و آپش��ن دار به ش��رط افزایش تولید ،واقعی
خواهد ش��د تا به این ترتیب خودروس��ازان انگیزه
افزای��ش تولی��د و رفع نیازهای مردم را پیدا کنند .به
گزارش مهر ،پس از ش��وک ارزی س��ال  ۹۷بود که
بازار خودرو دچار آش��فتگی ش��د و قیمتها در بازار
آزاد روند افزایشی خود را آغاز کرد تا جایی که قیمت
برخی خودروها در بازار آزاد تا دو برابر قیمت کارخانه
رس��ید و نارضایتیهای زی��ادی را میان خریداران
خ��ودرو ایجاد کرد .ش��کاف بین قیمت کارخانهای
خودرو و قیمت آن در بازار آزاد از یک سو موجب شد
تا عالوه بر دالالن ،برخی مردم نیز با انگیزه حفظ
خود به بازار خودرو ورود کنند و
ارزش سرمایههای 
به عنوان خریدار در قرعهکشیهای خودروسازهای
مطرح کشور شرکت کنند تا اگر در قرعه کشی برنده
شدند ،خودرو را با قیمت کارخانهای تحویل گرفته و
بعد با قیمت بیشتر در بازار آزاد به فروش برسانند.

افزایش  20تا  120درص دی
نرخ کاالهای اساسی

مقایسه قیمت کاالهای اساسی در  9ماه امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مید 
هد
اغلب کاالهای اساس��ی از جمله گوش��ت قرمز،
گوش��ت مرغ و انواع برنج بین  23تا  120درصد
افزایش قیمت داش��ته اس��ت .به گزارش فارس،
سفید در  9ماهه ابتدای
قیمت هر کیلوگرم شکر 
امس��ال  8هزار و  490تومان بوده که در مقایس��ه
با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته قیمت این کاالی
رش��د کرده اس��ت .قیمت

رصد
مصرفی  67.7د 
س��فید در  9ماهه سال گذشته

هرکیلوگرم ش��کر
کم��ی بی��ش از  5هزار تومان بوده اس��ت .قیمت
سفید در  9ماهه امسال نسبت
هرکیلوگرم شکر 
به آبان سال جاری نیز  1.2درصد افزایش یافته
است .قیمت گوشت گوساله و گوشت گوسفندی
(مخلوط) نیز در  9ماهه ابتدای امسال نسبت به
مدت مش��ابه س��ال قبل به ترتیب  25.4و 23.7
درصد افزایش یافته اس��ت .قیمت گوش��ت مرغ
رصد افزایش در  9ماهه امس��ال
ت��ازه ب��ا  93.1د 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  24هزار و
 589تومان رس��یده اس��ت در حالی که قیمت این
کاالی مصرفی در  9ماهه سال گذشته  12هزار
و  736تومان بوده است.

جهش تولی د شرکت های
بزرگ زنجیره مع دن در آذرماه 99

تولید ش��رکت های
میزان 
بزرگ زنجیره معدن در آذر
ماه امس��ال ،جهش قابل
توجهی یافت .به گزارش
شاتا به نقل از ایمیدرو ،در
تولید شمش
ماه آذر میزان 
فوالد ش��رکت های بزرگ 2 ،میلیون و یک هزار

و  366ت��ن و محص��والت فوالدی یک میلیون و
 72هزار و  548تن بود که در مقایسه با رقم مدت
رصد رشد
مش��ابه س��ال گذش��ته به ترتیب  9و  2د 
نش��ان می دهد .همچنین ،طی  9ماهه امس��ال،
فوالد شرکت های بزرگ17 ،
میزان تولید شمش 
میلیون و  138هزار و  989تن و تولید محصوالت
بود که
فوالدی 11 ،میلیون و  277هزار و  75تن 
رصد رش��د یافت .میزان تولید
ب��ه ترتی��ب  8و  5د 
ش��مش آلومینیوم در ماه آذر  38هزار و  774تن
بود که نسبت به رقم سال قبل 55 ،درصد افزایش
تولید  9ماهه این محصول،
یافت .همچنین ،میزان 
 225هزار و  222تن بود که نس��بت به س��ال قبل،
تولید کاتد
رصد رش��د نش��ان می دهد .میزان 
 66د 
رس��ید که

مس در ماه آذر به  23هزار و  213تن
رصد رشد یافت .میزان
نسبت به رقم پارسال 46 ،د 
تولی��د  9ماه��ه این محصول نیز  206هزار و 545

ت��ن ب��ود که حاکی از افزایش  9درصدی تولید آن
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.

خــبرویـژه

سو د  ۵۰هزار میلیار دی

فوال دیها با بُز َ
خری سنگ آهن

تولید محصوالت با

ارزش افزوده باال راه
نجات اقتصاد است

چهارشنبه  24دی  1399شماره 916

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :باید به س��مت تولید با ارزش افزوده باال حرکت کنیم و این موضوع در سیاس��ت های کالن اقتصادی کش��ور مدنظر قرار گیرد .به
تولید کاالهای با ارزش افزوده باال و توجه به پیچیدگی
گزارش ش��اتا؛ س��عید زرندی در این خصوص اظهار داش��ت :تولید در س��الهای گذش��ته در ایران رش��د کرده اس��ت ،اما مهم برای اقتصاد ،
محصول می باش��د که این موضوع در سیاس��تهای وزارتخانه دنبال می ش��ود .وی افزود :اولویتهای صنعتی را با رعایت مالحظات آمایش س��رزمینی و تعادلبخش��ی منطقهای ،پیچیدگی
محصول و نیاز داخل در  9رشته فعالیتی مشخص کردیم و این لیست بصورت رسمی نیز ابالغ خواهد شد.

اسکناس گزارش می دهد؛

تعامل با همسایگان زمینه ساز رشد اقتصادی

گروه صنعت و تجارت :رئیس اتاق مش��ترک
رش��د اقتصادی در گروه
ایران و امارات گفت :
توس��عهتج��ارتب��اهمس��ایگانوتجارتبا
سند چشم انداز
نیازمند تدوین 

همسایگان نیز
است.بهگزارشاسکناس،تحریمهایظالمانه
آمریکا و متحدانش از س��وی و ش��یوع بیماری
کرونا و کاهش صادرات بیشتر کشورهای دنیا
شرایط صادراتی ایران را نیز با مشکالت زیادی
مواجه کرده اس��ت ولی ب��ا این حال بازارهای
هستند به طوری

همسایه تشنه ارتباط با ایران
چند گاهی روسای جمهور ،وزرا و سایر
که هر از 
مورد گسترش همکاری
مقامات این کشور در 
تاکید می ورزند .با توجه
های اقتصادی با ایران 
به این که دیگر بر همگان عیان شده است که
توانند شریک تجاری
کشورهای اروپایی نمی 
رسد دولت
باشند به نظر می 
خوبی برای ایران 
خود
باید هم و غم 
و س��ایر نهادهای مس��ئول 
را ب��ر افزایش صادرات محصوالت مختلف به
باشندتاارزآوری
اینکشورهایهمسایهداشته 
قابل توجهی در این زمینه نصیب ایران شود.

ظرفیت صادراتی ایران به امارات بیش از

میلیارد دالر

۱۱

فرش��ید فرزانگانبااش��اره

درهمینخصوص
ب��ه احتم��ال کاهش و یا لغ��و محدودیتهای
تحریمی ،ظرفیتهای کش��ور امارات را برای
توس��عه همکاریهای مش��ترک ،قابل توجه
خواند وافزود:براساسآماروارقاموتجربههای

گذشته توان صادراتی ایران به امارات بیش از
هرچند در این

برآورد میش��ود.
میلیارد دالر 

۷
س��الها با افت و خیزهایی مواجه بوده اس��ت.
وی اضافه کرد :از سال  ۲۰۱۴میالدی ،حجم
صادرات ایران به امارات افزایش داش��ت و در
میلیارد دالر رسید.

ود ۴.۱
این سال به رقمی حد 
میلیارد دالر

در س��ال ۲۰۱۵ای��ن رقم ب��ه۴.۹
شاهد صادرات
افزایش یافت و در سال  ۲۰۱۶
میلی��ارد دالری بودیم .از س��ال  ۲۰۱۶به

۷.۴
روند کاهشی صادرات
دلیل بروز محدودیتها 
شد بهگونهای که در سال ۲۰۱۷
به امارات آغاز 
میلیارد

حج��م صادرات ایران به امارات تا ۶.۷
دالر کاه��ش یاف��ت و در س��ال  ۲۰۱۷به ۵.۹
میلیارد دالر رسید .رئیس اتاق مشترک ایران

و امارات با اشاره به آمار صادراتی کشور گفت:
بر این اس��اس در س��ال  ۱۳۹۱حجم صادرات
بود که در سال
میلیارد دالر 

ایران به امارات ۳.۵
روند افزایش��ی
میلیارد دالر رس��ید .

 ۹۲به ۳.۵
صادرات به امارات در س��ال  ۹۳نیز ادامه پیدا
میلیارد دالر

کرد تا آنجا که در این س��ال ۳.۷

صادرات به این کشور اتفاق افتاد .در سال ۹۴
نیز همچنان سیر صعودی حجم صادرات ادامه
میلیارد دالر رسیدیم .در

د ۴.۹
کرد و به عد 
پیدا 
س��ال  ۹۵حجم صادرات ایران به امارات ۶.۶
میلیارد

ش��د و در س��ال  ۹۶به ۶.۷
میلیارد دالر 

روند کاهشی آغاز
دالر ارتقا یافت .از سال  ۹۶
شد و در سال  ۹۷به  ۵.۹و در سال  ۹۸به رقم

میلیارد دالر کاهش یافت .فرزانگان افزود:

۳.۷
مواد
اکنون صادرات محصوالت کشاورزی و 
غذایی ایران به امارات ش��انس بیشتری برای
حضور موفق در بازار این کشور دارد .در این بین
باید محصوالت شیرینی و شکالت ،زعفران،

بندیهای مناسب و
خرما و خشکبار را با بسته 
شکیل به عنوان ظرفیتهای صادراتی ایران
به امارات در نظر گرفت .وی توجه به کیفیت
محصول و نوع بستهبندی آنها برای حضور در
برشمرد و تصریح کرد:

بازار امارات را بسیار مهم

بر اساس نظر سازمان توسعه تجارت ظرفیت
میلیارد

صادرات��ی ای��ران به امارات بیش از ۱۱
ش��اهد

دالر اس��ت ،اما رکوردی که تا به امروز
میلیارد دالر بوده است .در این

آن بودیم رقم ۷
بین الزم است به صادرات بخشی از کاالهایی
ماندهاند .به
اش��اره کنیم که تا به امروز مغفول 
اعتق��اد این فعال اقتصادی نیاز بازار امارات به

طال و جواهرات نکتهای است که میتوان به
کمک آن حجم مناسبات دو کشور را ارتقا داد.
بر اساس آماری که توسط رئیس اتاق مشترک
شد در سال  ۲۰۱۹بیش از
ایران و امارات اعالم 
وارد امارات شده است و
میلیارد دالر طال 

۳۰.۳
میلیارد دالر قرار دارد.

بعد از آن الماس با ۱۰.۶

بعد از کاهش یا رفع تحریمها
تأکید کرد :
وی 
علیه ایران ،میتوان روی بازار طال در امارات
مواد غذایی روی این
ش��د و عالوه بر 
متمرکز 
صنعت ،کار کرد .اس��تعدادهای بینظیری در
تولی��د و طراحی جواه��رات داریم و میتوانیم

روی آن سرمایهگذاری کنیم .عالوه بر این ،سه
تولید کابل و مفتول
صنعت آلومینیومس��ازی ،
مورد توجه است؛
مسی و صنایع آهن در امارات 
مواد اولیه این صنایع نیز
میتوان روی تأمین 
تمرکز کرد.

بعد
افت صادرات صنایع معدنی به امارات 

از تحریمها

فرزان��گان با اش��اره به افت ص��ادرات صنایع
بعد از تحریمها گفت :در این
معدنی به امارات 
وضع میتوان روی صنایع سیمان تمرکز کرد؛
ای��ن صنعت با هزینهای رقابتی قابل صادرات
باید روی کاهش هزینه حمل آن
اس��ت البته 
برنامهریزی خاصی کرد .در حال حاضر صنایع
س��یمان به دلیل کاهش ساختوساز در ایران
باید برای
ند و 
دچار مش��کالت ش��دیدی ش��د 
پیشبرد آن برنامه ریزی انجام شود .این فعال

اقتص��ادی ،ام��ارات را قطب صادراتی منطقه
ک��رد که ان��واع کاال و خدمات از این
توصی��ف 
ش��ود ضمن اینکه از
کش��ور به دنیا توزیع می 
د
ای��ن ظرفیت میتوان برای ص��ادرات مجد 
محص��والت ایران��ی از جمله قیر به آس��یای
هند اس��تفاده کرد .وی گفت :ایران و
ش��رقی و 
ام��ارات ب��ا توجه به ظرفیتهایی که در اختیار
توانند در حوزه گردشگری و فناوری
ارند می 
د 
اطالع��ات و ارتباط��ات ب��ا یکدیگر همکاری
بیشتری داشته باشند.

پیوند اقتصادی ایران با همسایگان؛ مانع
 

فعال شدن تحریم ها

محمد شیریجیان مدیر امور ریسک و مطالعات

اقتصادی بانک کارآفرین با بیان اینکه ایران
با  ۱۵کش��ور مرز مش��ترک دارد ،گفت :این
کش��ورها مجموعا بی��ش از  ۶۰۰میلیون نفر
جمعی��ت دارن��د اما میزان تجارت ایران با این
میلیارد دالر اس��ت .از

کش��ورها ،کمتر از ۲۰

میلیارد دالر متعلق به عراق

این مبلغ هم ۱۰
است .مطالعات نشان میدهد ،تقریبا ظرفیت
میلیارد دالری به کش��ورهای

صادراتی ۱۵۰
خ��ود یا هم م��رز داریم که از لحاظ
همس��ایه 
کم��ی قاب��ل ارتقا اس��ت .وی ادامه داد :یکی
از بزرگترین مش��کالت ما آن اس��ت که اساسا
کش��ور ما ،دارای یک فرهنگ وارداتی است.
نهاد متولی این
فرهن��گ صادراتی نداری��م و 
زمینه ،تاکنون نهادینه نشده است .بزرگترین
مش��کل کش��ور آن اس��ت که الین صادراتی
مس��تقل نداریم .ش��رط اول صادرات ،تامین
بلند مدت اس��ت .کش��ورهایی
امنیت ارزی در 
کنند نوس��انات ارزی پر تالطم
که احس��اس 
آیند و شریک
دارید ،اغلب س��مت ش��ما نمی 
تجاری ش��ما محسوب نمیشوند .وی افزود:
خود را در
اگ��ر ص��ادرات محص��ول و خدمات 
قالبی ببریم که منافع اقتصادی کش��ور هدف
شود و به خدمات و محصوالت ما گره
تامین 
بخورد ،در این صورت برای خود ،ابزار چانه زنی
کردهایم که مانع از تحریم میشود .چرا
ایجاد 

تحریم صادرات گاز مستثنی شده است؟ چون
منافع کشور طرف تجاری ،به منافع صادراتی
شدهاست به آسانی
خوردهاست و باعث 
ما ،گره 
ت��ن ب��ه تحریم ندهد .این اصل اول در تحریم
ناپذیری تجارت کشور است.

راهکاره�ای تجاری موثر ب�رای مواجهه

فعاالنه با تحریم ها

ایجاد ش��بکههای صنعتی
ش��یریجیان گفت :
مش��ترک با کش��ورهای همس��ایه همچون
ایجاد نهادهای مدیریت صادرات
افغانس��تان ،
به عنوان واس��ط بین تولیدکننده و بازار هدف
و اس��تفاده از ظرفیت تهاتر در کش��ور از جمله
بهبود شرایط
راهکارهای مقابله با تحریمها و 
تجارت خارجی کش��ور اس��ت .به عنوان مثال
ارد هم منافع
افغانستان ،هم نیروی کار ارزان د 
آبی بالقوه .اگر ش��هرک صنعتی با افغانس��تان
ایج��اد کنیم ،به دلی��ل منافع اقتصادی باالی

خود دولت این کش��ور در مقابل
افغانس��تان ،
تحریم آمریکا شروع به چانه زدن میکند .وی
در پای��ان تصری��ح کرد :ه��ر زمان تبادالت در
شرایط بدون تحریم بوده است ،فاصله زیادی
روند
با شرق و کشورهای همسایه گرفته ایم و 
بدتر شده است .امروز نیز اگر فرض کنیم تمامی
ش��ود و امکان مبادالت دالری
تحریمها رفع 
فراهم ش��ود ،هیچ توفیقی در توس��عه تجارت
باید بست ه
نخواهدش��د .

باهمس��ایگانحاصل
کرد که هم ،ارز
جامع��ی از تب��ادالت را تعریف 
دیجتال ،ارز ملی و … را پوشش دهد.

تمرک�ز تج�ارت خارجی ایران بر ظرفیت

کشورهای همسایه

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت
ای��ران با بی��ان جزئیات��ی از وضعیت تجارت

خارجی کش��ور گفت :از س��ال ۹۷که تجارت
تعهد ارزی
خارجی ش��رایط خاص داش��ته و 
برای تجار اعمال شد ،تمرکز تجارت خارجی
کشور بر مبنای تجارت با کشورهای همسایه
حمید زادبوم اظهار داش��ت :با
قرار داده ش��د .
فش��ار تحریم و تمرکز صادرات با کشورهای
همسایه ،صادرات ما به این کشورها در سال
رصد و
 ،۹۷به  ۵۴درصد ،در سال  ،۹۸به  ۶۰د 
رصد صادرات کشور
در سال ۹۹به بیش از ۶۰د 
رس��ید زادبوم با اش��اره به شرایط و هزینههای

باالی حمل و نقل صادراتی افزود :هزینههای
شد که صادرات کشور
باالی حمل و نقل باعث 
را به س��مت صادرات به کش��ورهای همسایه
س��وق دهی��م و اولوی��ت دوم ما کش��ورهای
تایلند و
آفریقای��ی ،آمریکای التین ،اندونزی ،
… ق��رار داده ش��د .وی ب��ا بیان اینکه میزان
ود
واردات کش��ورهای همسایه از کل دنیا حد 
۱۲۰۰میلیارد دالر است که این میزان در سال

 ۲۰۲۰به دلیل ش��رایط حاکم بر تجارت دنیا
۱۰۰۰میلیارد دالر

ب��ه دلیل ش��یوع کرونا ب��ه
رس��یده است ،گفت :براس��اس ارزیابیهایی
که در س��ازمان توسعه تجارت ایران داشتیم،
میلی��ارد دالر واردات کش��ورهای

از ۱۲۰۰
۱۰۰میلیارد

همس��ایه ،ایران ظرفیت صادرات
دالری ب��ه این کش��ورها را دارد .معاون وزیر
و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران
۱۰۰میلیارد دالری یعنی

ادام��ه داد :ظرفی��ت
ارد که این کشورها واردات
وجود د 
کاالهایی 
ارن��د و کش��ور م��ا هم در این کاالها س��ابقه
د 
صادراتی دارد .اما به معنای این نیست که در
ح��ال حاض��ر ما امکان صادرات به این میزان
را داریم .زادبوم گفت :برای اینکه س��هم ما از
میزان واردات کشورهای همسایه افزایش پیدا
تولید صادراتی در کشور تقویت
کند ،الزم است 
شود .معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه
تجارت ایران با بیان اینکه کل صادرات کشور
میلیارد دالر اس��ت،

ود ۴۱
در حال حاضر حد 
۲۴میلیارد دالر صادرات ما

افزود :از این میزان
به کشورهای همسایه است که برای افزایش
تولید صادرات��ی را افزایش
بای��د 
ای��ن س��هم 
دهیم .زادبوم افزود :بر اس��اس بررس��یهای
س��ازمان توس��عه تجارت ایران برای ارزیابی
ظرفیتهای صادراتی کش��ور در سال  ۹۹که
به دلیل شرایط موجود ،تا سال  ۱۴۰۰در نظر
میلیارد دالر امکان صادرات

گرفته شد ،از ۱۰۰
به  ۱۵کشورهای همسایه ،بیشترین ظرفیت
صادرات ایران به کش��ور پاکس��تان به میزان
۱۶میلیارد دالر اس��ت .وی با اش��اره به اینکه

برنامههای دنیا برای تجارت خارجی بر اساس
موافقتنامههای بینالمللی اس��ت،ادامه داد:
شرایط کشور ما ویژه است و با سایر کشورها
تفاوتهایی دارد .معاون وزیر صمت با اش��اره
به مش��کالت بودجهای ب��رای اعزام رایزنان
بازرگان��ی گف��ت :خوش��بختانه برای س��ال
۱۴۰۰بودجه رایزنان بازرگانی توسط سازمان
برنامه و بودجه دقیقتر دیده شده است .زادبوم
افراد
در تشریح شرایط و صالحیتهای الزم 
ب��رای اعزام به عنوان رای��زن بازرگانی ادامه
داد :از سال گذشته که  ۲۷۰نفر را در سازمان
توس��عه تجارت ایران برای احراز ش��رایط به
عن��وان رایزن بازرگانی بررس��ی کردیم ،تنها
۷نفر ویژگیهای و ش��رایط الزم را داش��تند.
وی در پای��ان از اع��زام هیات تجارت به حلب
سوریه خبر داد.

بامصوبهکمیسیونتلفیقرقمخورد؛

میلیارد تومانی با آزادسازی واردات خودرو

رآمد ۱۰هزار
د 

گروه صنعت و تجارت :با مصوبه کمیسیون تلفیق
درخصوصوارداتخودروازمناطقآزاد،پیشبینی
ایجاد
ید 
رآمد جد 
میلیارد تومان د 

می شود ۱۰ ،هزار
چند
شود .به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم ،
وجود اطالع رسانی نامشخص از
بود که با 
روز قبل 
مصوبه کمیسیون تلفیق ،نخستین بار و به صورت
کرد که اوال کمیسیون تلفیق بودجه
رسمی اعالم 
مصوبهای در خصوص واردات خودرو داشته و در
ثانی طبق این مصوبه قرار نیس��ت خودروهای نو
وارد کشور شود .همین
مانند سالهای  96و ماقبل 

جا ذکر این نکته ضروری اس��ت که در آن مقطع
ود  70هزار دستگاه خودرو با ارز بری  1.5تا 2
حد 
اد
وارد کشور شدند .در رابطه با تعد 
میلیارد دالری 

خودروی��ی ک��ه از طریق مصوبه مجلس از مناطق

ارند هنوز
ورود به س��رزمین اصلی را د 
آزاد امکان 

پیشبینی دقیقی ارائه نش��ده اس��ت ،اما به هرحال
آزاد نیاز به خودرو دارند ،به عبارت دیگر قرار
مناطق 
نیست حجم غیرمتعارفی خودرو از این مناطق به
وارد شود .بر این اساس با پیشبینی
سرزمین اصلی 
که در مجلس صورت گرفته قرار اس��ت از محل
آزاد و
واردات خودرو کارکرده و مستعمل از مناطق 
یا به عبارت ساده تر پالک فروشی ،در سال آینده
میلیارد تومان قابل تحقق باش��د .برخی

 10هزار
اندهم
مناب��عب��هصورتغیررس��میاعالمکرده 
اکنون بیش از  100هزار دستگاه خودروی خارجی
رصد
ارد  10د 
ارد که احتمال د 
وجود د 
آزاد 
در مناطق 
وارد س��رزمین اصلی
از این خودروهای کارکرده 
معتقد است ،با توجه
شوند .سازمان برنامه و بودجه 

آزاد
ورود از مناطق 
به تعدادی از خودروها که قابلیت 
رسد این 10
ارند به نظر نمی 
به سرزمین اصلی را د 
میلیارد تومان قابل تحقق باشد ،این در حالی

هزار
ورود
ود 14هزار دستگاه امکان 
است که احتماال حد 
باشد که در این حالت به
به سرزمین اصلی را داشته 
میلیاردتومانمنابعکسب

ود5هزار
رسدحد 
نظرمی 
تاکید کرد ،مصوبه اخیر تلفیق
باید 
شود .به هر حال 
رآمددولتاز
آزادود 
مورد وارداتخودروازمناطق 
در 
محل دریافت حقوق ورودی این خودروها ارتباطی
میلی��ارد تومان حقوق ورودی مندرج در

ب��ا 2000
الیح��ه ن��دارد .ه��ر آنچه که از این محل کس��ب
ش��ود به پیشبینیهای قبلی حقوق ورودی برای

خواهد ش��د .اخیرا دبیر انجمن
رآمد دولت اضافه 
د 
واردکنن��دگان خودرو در خصوص مصوبه مجلس

گفته ،مصوبه کمیسیونتلفیق برای واردات خودرو
از مناطق آزاد ،قابلیت اجرایی ندارد.چراکه مصوبه
آزاد
کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق 
تضاد با قوانین داخلی
به داخل سرزمین اصلی ،در 
نخواهد بود ،در حقیقت

بوده و البته قابل اجرا نیز
این مصوبه بدین معناست که مالکان خودروهای
آزاد که در همان مناطق س��کونت دارند،
مناطق 
بتوانند از
کنن��د تا 
مبلغ��ی به حس��اب دولت واریز 
خود در کشور استفاده کنند.
خودروی 

اخبار

پاکستان:خواستارتجارت
بلن د م دت با ایران هستیم

مشاور نخست وزیر و وزیر صنعت بازرگانی  ،نساجی،
تولید و س��رمایهگذاری پاکستان گفت :پاکستان به
بلند مدت با ایران اس��ت .به گزارش
دنبال تجارت 
صمت ،عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر و وزیر
صنعت بازرگانی ،نس��اجی ،تولید و س��رمایهگذاری
پاکس��تان در گفتوگ��وی تلفن��ی ب��ا وزیر صمت
کش��ورمان آمادگی پاکس��تان را برای راه اندازی
ان-گبد را

بازارچ��ه مرزی در گذرگاه م��رزی ریمد
اعالم کرد .داوود ضمن ابراز خرسندی از بازگشایی
مرز ریمدان-گبد به عنوان دومین مرز رس��می دو
کش��ور ،از آمادگی پاکس��تان برای توس��عه روابط و
مب��ادالت دو جانب��ه تجاری خبر داد .وی همچنین
عالقهمندی کش��ورش را ب��رای حضور در نهمین
کمیته مشترک تجاری دو کشور در تهران و انجام
مذاکرات تجاری اعالم کرد .وزیر صنعت ،بازرگانی،
تولید و س��رمایهگذاری پاکستان با اشاره
نس��اجی ،
به کاهش مراودات بین المللی با ش��یوع کووید ۱۹
تصری��ح ک��رد :به دنبال تج��ارت بلندمدت با ایران
هستیم و مطمئن ًا با این پیش زمینه سطح تجارت دو
کشور در آینده توسعه بیشتری خواهد یافت .داوود
همچنین با اعالم آمادگی پاکس��تان برای تجارت
حوزه تهاتری ،گفت :قادر به تأمین تا یک میلیون تن
برنج در مقابل واردات برق از ایران هستیم.

کلیات طرح توسعه و تولی د
 پای دار زنجیره فوال د تصویب ش د

کلیات طرح توس��عه و تولید پایدار زنجیره فوالد با
مورد تایید
س��اماندهی وضعیت بازار فوالد کش��ور 
نمایندگان مجلس قرار گرفت .به گزارش ایرنا ،در
جلسه علنی سه شنبه مجلس ،کلیات طرح توسعه
و تولی��د پای��دار زنجی��ره فوالد ب��ا رویکرد اصالح
سیاستهای تنظیمی با ۱۸۶رای موافق و  ۲۲رای
مخال��ف و  ۸رای ممتن��ع از  ۲۱۶آرای ماخوذه مورد
تصوی��ب نمایندگان ق��رار گرفت« .رضاتقی پور»
نماین��ده م��ردم تهران در موافقت با این طرح گفت:
فوالد نظارت
س��ال گذش��ته دولت در بازار زنجیره 
داش��ت ،اما از ابتدای س��ال  ۹۹این نظارت برداشته
شد نتیجه برداشتن این نظارت یک فاجعه اقتصادی

بود؛ یعنی  ۷ماه امس��ال مبلغ رانت دالالن عددی
بی��ن  ۱۵۰ت��ا  ۱۸۰هزار میلیارد تومان اس��ت ،فقط
میلیارد تومان

در  ۱۷میلی��ون ت��ن ش��مش  ۸۵هزار
سود به جیب دالالن رفته است .وی افزود :در این

ط��رح جلوی رانت خوران گرفته میش��ود ما منابع
ف��والد قرار می

ارزان اع��م از ب��رق و گاز در اختی��ار
دهی��م ام��ا  ۱۰۲دالر گرانت��ر از نرخ جهانی فوالد را
به مردم کشورمان میفروشیم این حق مردم است
که وضعیت این بازار کنترل شود.

اتاق بازرگانی با ارز  ۴۲۰۰تومانی
به ش دت مخالف است

غالمحس��ین ش��افعی بیان کرد :ما در اردیبهش��ت
سال  ۹۷نظر اتاق بازرگانی درباره ارز  ۴۲۰۰تومانی
ید با این سیاس��ت بود ،را
که مبنی بر مخالفت ش��د 
رس��ما اعالم کردیم .به گزارش«نود اقتصادی»،
غالمحس��ین ش��افعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران
اظهار داش��ت :ما در اردیبهش��ت سال  ۹۷نظر اتاق
بازرگان��ی درب��اره ارز  ۴۲۰۰تومان��ی ک��ه مبنی بر
ید با این سیاس��ت بود ،را رسما اعالم
مخالفت ش��د 
هرچند باید به شرایط تورمی کشور نیز توجه

کردیم.
شود اما تداوم چند نرخی بودن احتمال رانت و فساد
رآمد با
را افزایش میدهد .میتوان به اقش��ار کم د 
شیوههای مناسب و ارائه بستههای حمایتی کمک
کرد اما از رانت ارز  ۴۲۰۰تومانی جلوگیری کرد.

وار دات  ۵میلیار د دالری ایران از
کشورهایاروپایی

میلیارد

کشورمان در ۹ماهه سال جاری در مجموع ۵
وارد
و  ۱۳۲میلیون دالر کاال از کشورهای اروپایی 
میلیارد و  ۷۷۸میلیون دالر یا معادل

ود ۲
کرده که حد 
رصد از آن مربوط به واردات از کشورهای طرف
 ۵۴د 
«نود اقتصادی» براس��اس
برجام اس��ت .به گزارش 
آمارهای گمرک ایران ،کش��ورمان در ۹ماهه س��ال
میلیارد و  ۱۳۲میلیون دالر کاال

جاری در مجموع ۵
میلیارد

ود ۲
وارد کرده که حد 
از کشورهای اروپایی 
رصد از آن مربوط
و  ۷۷۸میلیون دالر یا معادل  ۵۴د 
به واردات از کشورهای طرف برجام است .طبق این
آمار ،در  ۸ماهه امسال بیشترین میزان واردات ایران از
میلیارد دالر بوده

این کشورها مربوط به آلمان با ۱/۱
است .پس از این کشور ،واردات از انگیس و روسیه
هر کدام با  ۷۲۷میلیون دالر در رتبه دوم و س��وم و
واردات از فرانس��ه نی��ز ب��ا  ۱۸۰میلیون دالر در رتبه
هشتم در بین کشورهای اروپایی قرار دارد.

