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صنـعتوتجارت
اخبار

مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به آسیب
شناس��ی وضعیت مالی شرکت های ایران خودرو و
سایپا پرداخت و اعالم کرد:این دو خودروساز  ۵۵هزار
میلیارد تومان زیان انباشته دارند .به گزارش تسنیم،
صنعت خودرو در کش��ور ما با چالشها و معضالت
متع��ددی در دورههای مختلف مواجه بوده اس��ت.
بهرهوری پایین ،تنوع و کیفیت پایین محصوالت،
عدم رضایتمندی مش��تریان ،ساختارهای مالکیتی
و مدیریت��ی معی��وب ،عدم تفاهم و درک مش��ترک
تصمی��م گی��ران و ذی نفع��ان اصلی بازار و صنعت
خودرو از معضالت و چالش های این صنعت ،اتخاذ
تصمیمات نادرس��ت و مداخالت غیراصولی در این
صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیش��نهادهای
کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی
بنگاه های خودروس��از و این صنعت اس��ت .در این
می��ان ،یک��ی از نتایج چالش ه��ای مزبور ،وضعیت
نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران
خ��ودرو و س��ایپا) بوده که خ��ود را در «زیان دهی»
فعالیت در این صنعت نشان داده است.

شیوه سهامداری خودروسازان
عامل زیانده بودن آنهاست

رئیس کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی
گفت:زیاندهیخودروسازانرابایددرشیوهمالکیت
و س��هامداری آنها جس��تجو کرد زیرا دو خودروساز
ب��زرگ ،دهه��ا ش��رکت زیرمجموع��ه و چرخهای
نامرتبط دارند .شیوه سهامداری خودروسازان عامل
زیانده بودن آنهاست به گزارش خبرگزاری فارس
 ،مصطفی طاهری در گفتوگوی ویژه برنامه عیار
با بیان اینکه نوع س��رمایهگذاری در صنایع مربوط
به خودروس��ازی ایران ناهمگون و غیر هوش��مند
است اظهار کرد :به همین دلیل و در نهایت عرضه
خودرو نس��بت به نیاز واقعی کاهش یافته اس��ت.
وی افزود :میگفتند همه خودروس��ازی ما داخلی
اس��ت ولی وقتی تحریم ش��دیم ،مشخص شد 30
درص��د وارداتی اس��ت .رئیس کمیس��یون صنایع
مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه تا پیش از
این ساالنه حداکثر  100هزار خودرو واردات داشتیم
گفت :به نظر میرس��د برای تنظیم بازار و افزایش
رقابتپذیری بازار خودرو ،واردات همین حدود کافی
باش��د .وی ادامه داد :واردات خودرو هدف مجلس
نیست بلکه ابزاری برای تنظیم بازار و ارتقاء رقابت
اس��ت؛ ایمنی باالتر ،مصرف کمتر و تنوع بیش��تر ،از
دیگر مزایای واردات است که موجب رضایت مردم
شود نه اینکه سه خودرو مشابه داشته باشیم و اسم
یکیش��ان پراید ،دیگری کوئیک و سومی هم چیز
دیگری باشد.

سیاستهای بخش معدن پس از
 22سال در حال بروزرسانی است

رئی��س خان��ه معدن ایران گفت :پس از  22س��ال
سیاستهای بخش معدن در حال بروزرسانی است
و جلس��ات مرب��وط ب��ه آن از ماههای گذش��ته آغاز
شده است .به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس ،محمدرضا بهرامن گفت :مجمع تش��خیص
مصلحت نظام در سال  79برای آخرین بار سیاست
س��ند بخش معدن را تدوین و به تایید رهبر معظم
انقالب رسانید .رئیس خانه معدن با بیان اینکه معدن
یک بخش استراتژیک با دورنمایی خوب برای کشور
اس��ت که میتواند تامینکننده مواد اولیه مورد نیاز
صنایع کشورمان و دیگر کشورهای منطقه و جهان
باش��د ،افزود :پس از  22س��ال سیاستهای بخش
معدن در حال به روز رسانی است و جلسات مربوط
به آن از پنج ماه گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت .بهرامن
بیان داش��ت :یکی از الزامات بخش معدن ،معدن
کاری با نگاه توسعه پایدار و معدن کاری بر مبنای
آمایش س��رزمین است ،بنابراین در جلسات مذکور
ع�لاوه بر خانه معدن ایران ،معاونت معدنی وزارت
صمت ،س��ازمان انرژی اتمی و دیگر دس��تگاههای
مرتبط حضور دارند که قطعا پس از تایید سیاستها
از س��وی مقام معظم رهبری و ابالغ آنها ،تغییراتی
در قانون خواهیم داشت و نگاه متولیان امر نیز باید
بر مبنای همان سیاستها باشد .رئیس خانه معدن
ایران بیان داش��ت :ایران جزو  10کش��ور مزیتدار
معدنی در جهان اس��ت که توانس��ته بخش��ی از نیاز
ارزی کشور را تامین کند.

اعالم اسامی  ۱۲۳واحد صادرکننده
مجاز محصوالت فوالدی

مدی��رکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت (صمت) لیس��ت اصالحیه س��اماندهی
ص��ادرات محصوالت فوالدی (مقاطع فوالدی) را
در س��ال  ۱۴۰۱منتش��ر کرده که براساس آن ۱۲۳
واح��د مج��از برای صادرات مقاط��ع طویل معرفی
ش��دهاند .به گزارش ایس��نا ،سیفاهلل امیری در نامه
خ��ود خطاب به مدی��رکل دفتر مقررات صادرات و
واردات (نرگ��س باقری زمزدی) لیس��ت اصالحیه
س��اماندهی صادرات محصوالت فوالدی (مقاطع
ف��والدی) در س��ال  ۱۴۰۱را اب�لاغ و اع�لام کرده
اس��ت که براس��اس آن  ۱۲۳واحد مجاز به صادرات
شناخته شدهاند.

خــبرویـژه

زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا
 ۵۵هزار میلیارد تومان شد

رشد  10درصدی
صادرات فوالد
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س��خنگوی وزارت صمت اعالم کرد :صادرات فوالد در  2ماه اول امس��ال به لحاظ وزن  10درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل رش��د داش��ت .امید قالیباف در گفتوگو با فارس گفت :در 2
ماهه اول امس��ال صادرات فوالد به لحاظ وزنی  10درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل رش��د داش��ته اس��ت .س��خنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت صادرات فوالد را در این مدت یک
میلیون و  66هزار تن عنوان کرد و افزود :در مدت مورد بررس��ی صادرات مس کاتد به  26هزار تن رس��ید که  44درصد رش��د نش��ان میدهد .وی اضافه افزود :رش��د دالری صادرات مس کاتد
در سال  ۱۴۰۰نسبت به  ۹۹بیش از  ۱۱۶درصد رشد را تجربه کرد.

اسکناس گزارش می دهد؛

احیای  ۲هزار واحد راکد تولیدی در کشور

گروه صنعت و تجارت :رئیس سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی از کاهش ۱۵
درصدی واحدهای راکد در کش��ور خبر داد و
جزئیات قطعی برق در ش��هرک های صنعتی
را تشریح کرد.
به گزارش اس��کناس ،دولت سیزدهم یکی از
برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف
سازی و پایش کارخانهها و واحدهای تولیدی
راکد یا تعطیل کش��ور اعالم کرده و اینک با
دستور رئیس جمهوری تالش بر این است تا
ظرفیت بال استفاده حدود  ۴۰درصدی بخش
تولی��د و صنعت احیا ش��ود .رییس جمهوری
هفت��م ش��هریورماه  ۱۴۰۰در جلس��ه هیات
دولت با اشاره به اینکه براساس گزارشهای
موجود حدود  ۴۰درصد از ظرفیت بخش تولید
و صنعت معطل و بال اس��تفاده اس��ت ،تاکید
کرد :باید کارگروهی با حضور وزارتخانههای
مربوط��ه اع��م از صمت و اقتصاد ایجاد ش��ود
ک��ه ضمن پایش کارخانج��ات و کارگاههای
تولیدی و شهرکهای صنعتی ،ظرفیتهای
موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناس��ایی
و مش��کالت موجود را برطرف کند و اینگونه
اقدامات میتواند ضمن ایجاد اش��تغال رونق
تولید را نیز به همراه داشته باشد.

کاهش  ۱۵درصدی واحدهای راکد


علی رس��ولیان از بهرهبرداری از  ۱۸۴پروژه
زیرساختیدرداخلشهرکهاونواحیصنعتی
با سرمایهگذاری  ۹۰۰میلیارد تومان خبر داد.
به گفته این مقام مس��ئول بزرگترین شهرک
صنف��ی آم��اده بهره برداری اس��ت .در مورد
واحدهای راکد صنعتی نیز س��ال گذشته آمار
آنها احصا شد .بیش از  ۱۲هزار واحد صنعتی
راکد داخل و بیرون ش��هرکها شناسایی شد
که  ۶۲درصد قابلیت احصا دارند و  ۵۷درصد
برای احیا اعالم آمادگی کردند .س��ال گذشته
تعداد واحدهای راکد کش��ور کاهش و حدود
 ۲۰۰۰واحد احیا ش��د .امسال دو برنامه شامل
افزایش ظرفیت واحدهایی که با ظرفیت زیر
 ۵۰درصد فعال هستند و دوم احیای واحدهای
راکد در دس��تور کار اس��ت .وی افزود :بخش
عم��ده منابع مال��ی برنامه اول از منابع داخلی
سازمان ،تبصره  ،۱۸رونق تولید و غیره تامین
میشود .امسال تاکنون  ۱۳۴افزایش ظرفیت
داشته و  ۱۸۶واحد راکد احیا شده است .وی با
اشاره به احیای حدود  ۲۰۰۰واحد صنعتی راکد
در س��ال گذش��ته از کاهش  ۱۵درصدی تعداد
واحده��ای غیرفعال خبر داد و گفت :امس��ال
احی��اء  ۲۰۰۰واح��د راکد دیگر در دس��تور کار
است ،از ابتدای امسال تاکنون  ۱۸۶واحد راکد
احیا شده و افزایش ظرفیت ۱۳۴واحد در دستور
کار قرار گرفت .البته ۶۲درصد واحدهای راکد
قابلی��ت احی��ا دارند و  ۵۷درص��د این واحدها
ب��رای احیاء اعالم آمادگی کردهاند .همچنین
به گفته این مقام مس��ئول برای س��ال جاری
افزایش ظرفیت  ۳۳۰۰واحد راکد کمتر از ۵۰
درصد ظرفیت آغاز ش��ده که بخش کوچکی
از مناب��ع مال��ی آن از محل بودج ه داخلی این
س��ازمان و بقیه از اعتبارات بانکی مربوط به
تس��هیالت تبصره  ۱۸و رونق تولید ،طرح تام
و غیره خواهد بود.

هزین�ه ه�ای تولی�د کاه�ش یاب�د ت�ا

کارخانجات احیا شوند

دبیر شورای راهبری اتاق ایران ثباتبخشیدن
ب��ه اقتص��اد و توجه به حقوق مالکیت ،تدوین
اس��تراتژی توس��عه صنعتی به منظور حمایت
واقع��ی از صنای��ع به دور از انواع ممنوعیتها،
تعامل س��ازنده با س��ایر کش��ورها و عضویت

در معاه��دات بینالملل��ی را از جمله مواردی
دانس��ت که از س��وی دولت باید دنبال ش��ود.
رقابتپذی��ری در اقتص��اد ،افزای��ش س��هم
محصوالت دانشبنیان ،بهینهسازی زنجیره
توزی��ع و خروج دولت از تصدیگری،

تولی��د و
ن��کات دیگری بود که محمد زائری بهعنوان
پیشنیازهای حمایت از تولید مورد تاکید قرار
داد .وی همچنین با اشاره به آغاز طرح نهضت
احی��ای بنگاهه��ای اقتصادی ،تمرکز بر حفظ
بنگاهه��ای فعلی و حرکت به س��مت نهضت
کاهش هزینههای تولید را مورد توجه قرار داد و
تاکید کرد :با نگاه کالن به این موضوع میتوان
گف��ت تمرکز ب��ر کاهش هزینه تولید بیش از
احیای بنگاههای تعطیلشده ،موثر است.

خروج دولت از تصدی گری


نماین��ده معاون اول رئیسجمهور در نهضت
احی��ای واحده��ای اقتص��ادی ب��ا نگاهی به
وضعی��ت فعالیتهای اقتص��ادی و تعطیلی
برخی از بنگاهها در کشور اظهار کرد :شاید با
رعایت بخش��ی از قوانین و حتی خروج دولت
از تصدیگری ،این مسائل قابل حل باشد .در
این شرایط قرار شد با نهضت احیای واحدهای
اقتص��ادی ،زمین��ه فعالیت مجدد این بنگاهها
را مهی��ا کنی��م .در این خصوص س��ازوکاری
هم تعریف ش��ده و در تالش هس��تیم در این
وادی اقدامات س��ازندهای انجام دهیم.س��ید
امیرحسین مدنی ،از شناسایی وضعیت کشور
و تهیه آمار واحدهای تعطیلش��ده خبر داد و
گف��ت :طبق اطالعات موجود ۱۰۰هزار واحد
تعطی��ل و نیمهتعطیل در بخشهای صنعتی،
معدنی ،کش��اورزی و خدمات داریم که البته
ای��ن آمار دقیق نبوده و قدیمی اس��ت .دراین
زمین��ه مکاتباتی ب��ا فرمانداریها ،بانکها و
وزارتخانهه��ا داش��تیم تا شناس��ایی وضعیت
واحده��ا دقیقتر ش��ود .در قال��ب اطالعات
موج��ود بال��غ بر ه��زار و ۵۵۷واحد به تملک
بانکها درآمده که بیشتر آنها به صورت راکد
باقی ماندند .نماینده معاون اول رئیسجمهور
درب��اره چارچ��وب کاری نهض��ت احی��ای
واحدهای اقتصادی نیز بیان کرد :بسترسازی
با مش��ارکت بخش خصوصی ،جوانان و سایر
حلقهها ،اس��تفاده از نرمافزارها و بهکارگیری
تم��ام ظرفیته��ا ،مردم ،دانش��گاهها و ابزار
جدید تامین مالی ،اس��تفاده از جریان نوآور و
مواردی از این دس��ت ماموریتهایی هستند
که برای خود در نظر گرفتهایم و س��عی داریم
ت��ا س��ال  ۱۴۰۵بی��ش از۳۰درصد واحدهای
تعطیل را احیا کنیم .مدنی از تعریف احیاگرها
بهعنوان یک راهکاری جدی برای کمک به
بنگاههای غیرفعال س��خن گفت و افزود :به
کمک احیاگرها میتوانیم بخشی از ماموریت
خ��ود را در راس��تای سروس��امان دادن ب��ه
بنگاههای تعطیل یا نیمهتعطیل ،اجرایی کنیم.
شاخصها و معیارهایی نیز برای احیاگرها در
نظ��ر گرفتهایم .احیاگرها تن��وع زیادی دارند

و میتوانند ش��رکتهای خصوصی یا دولتی
باشند که توان کمک به بنگاهها را دارند.
نمایندهمعاوناولرئیسجمهور،مشکلجدی
حوزه احیای واحدهای اقتصادی را روند فعالیت
س��تادتس��هیلدانستوگفت:بهنظرمیرسد
آنچهدراینستاداتفاقمیافتد،درنهایتمعرفی
بنگاهبهبانکبرایدریافتتس��هیالتاس��ت
کهآنهممش��خصنیس��تموفقبهدریافت
تسهیالت میشود یا خیر .در اینجا نقش احیاگر
بس��یار اهمیت دارد .احیاگر باید از ابزار مختلف
برای حل مشکل بنگاه استفاده کند .در واقع با
تعریف ابزارهای مختلف تامین مالی ،میتوان
الگوی مناسبی برای هر واحد شناسایی و طبق
آن عمل کرد .به باور این مقام مس��وول ،نباید
دست از کار کشید و منتظر برخی بسترسازیها
بود تا به دنبال آن احیای بنگاهها در دستورکار
ق��رار گی��رد .باید مکانیزم اجرای این مدلها را
شناس��ایی کرد و به دنبال ایجاد انگیزه در بین
مردم بود تا پای کار بیایند و منفعتی کسب کنند.
وی استفاده از مدلهای جدید تامین مالی را به
کمک تجربیات جهانی ضروری خواند و تاکید
کرد:کارنهضتاحیاهمیناستتاضمنآشنایی
با این الگوها ،انگیزهسازی کند و از ظرفیتهای
موجود بهره ببرد .از طرفی باید متوجه باش��یم
که در چه بخشهایی س��رمایهگذاری کنیم تا
بهتوس��عهدس��تیابیم.امروزدردنیا۱۷۰مدل
تامین سرمایه صورت میگیرد که متاسفانه در
شده نیستند
ایران شناخته 

سیاس�ت ه�ای اقتص�ادی درس�ت اجرا

شوند

عضوهیاتنمایندگاناتاقایرانبهقانونبهبود
مستمر محیط کسبوکار و لزوم دریافت نظر
تشکلهای مربوط اشاره کرد و از برنامهریزی
برای جلوگیری از تعطیلشدن واحدها سخن
گفت .به اعتقاد این فعال اقتصادی میتوان با
اتخاذ سیاستهای درست از ابتدا مانع تعطیل
ش��دن بنگاهها ش��د .محمدرضا نجفیمنش،
ب��ه دخالت دول��ت در روند تولید مانند صنعت
خ��ودرو اش��اره کرد و پای��ان دادن به این روند
را ی��ک ض��رورت دانس��ت.مدیر اقتصادی و
س��رمایهگذاری اتاق تع��اون نیز با بیان اینکه
بایدازظرفیتبودجهیاس��تادتس��هیلدرروند
احیای واحدهای اقتصادی استفاده کرد ،گفت:
متاسفانه رد پای این نهضت را در سایر بخشها
نمیبینیم .از سوی دیگر برای استفاده از ابزار
و احیاگرهای مختلف به منابع مالی مشخصی
نیاز داریم و باید از همین ابتدا به فکر تامین مالی
موردنیازآنباشیم .رضاوفاییعدمدسترسیبه
بازاررابهدلیلمحدودیتهایصادراتیموجود
یک��ی از عوامل تضعیفکننده واحد اقتصادی
و در نتیج��ه تعطیل��ی آن عن��وان کرد و افزود:
انواع محدودیتهایی که برای صادرکنندکان
در سالهای اخیر در نظر گرفتیم ،موجب شده تا
اینواحدهابامشکالتمختلفیمواجهشوند.از
طرفیافزایشبهایحملونقلوسایرخدماتی

که روی فعالیتهای اقتصادی اثر دارد ،شرایط
را پیچیده کرده اس��ت .بنابراین باید روی این
بخش نیز متمرکز شویم و مشکالت را برطرف
کنیم.مش��اور اتاق ایران هم در این نشس��ت،
یک��یازواقعیته��ایامروزاقتصادکش��ور را
به��ره نب��ردن از شایس��تگی کارآفرینانه و در
نتیجه تعطیلی واحدهای اقتصادی برش��مرد.
بهاعتقادجعفرمرعشی،درمواجههبابنگاههای
تعطیلشده به این نکته توجه داشته باشید که
شاید منفعت آن در احیای مجدد نباشد و بهتر
باش��د در واحد دیگر ادغام ش��ده و سرنوش��ت
مطلوبتری برای خود رقم بزند .وی تصریح
ک��رد :بهتر اس��ت در چارچ��وب نظام عرضه و
تقاضای��ی ک��ه قابلیت پش��تیبانی دارد ،زمینه
فعالیت مجدد این واحدها را فراهم کنیم .البته
س��اماندهی این رویکرد نیازمند فعالیتهای
فرهنگیواجتماعیاست.دبیرکلاتاق اصناف
نیز بر لزوم تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی
تاکید و از آن بهعنوان یک نیاز فوری یاد کرد .به
اعتقادمحمدباقرمجتبایی،دراینشرایط،تورم
نی��ز بهعنوان عامل بازدارنده وجود دارد و مانع
فعالیتهای اقتصادی در کش��ور میشود .وی
از کاهش ظرف تولیدی در بین واحدها سخن
گفت و ادامه داد :آینده غیرروشن قیمت بازارها
وبیثباتیدرقوانین،پیشبینیناپذیربودنافق
تولید در حوزههای مختلف ،بوروکراس��یهای
اداری و موضوعاتی از این دس��ت موجب بروز
مش��کل در بخش اقتصاد ش��ده است .از سوی
دیگر وجود س��امانههای مختلف که هر یک
ماموریت س��اماندهی بخش��ی از ب��ازار را به
عهده دارند ،یک معضل جدی اس��ت که باید
برطرف شود.

بدهی ارزی مانع رشد کارخانجات تولید


محمد قاسمی ،رئیس مرکز پژوهشهای اتاق
ایران به برخی واحدهای اقتصادی که به دلیل
بدهی ارزی ناشی از جهش بهای ارز در مدت
اخیر دچار مشکل شدهاند ،اشاره کرد و گفت:
متاس��فانه صندوق توس��عه طی برنامهای به
س��مت تملک این واحدها رفته اس��ت .درباره
این موضوع گزارشی تهیه شده که به بررسی
وضعیت  ۹۰شرکت پرداخته است .امیدواریم
بتوانیم مانع بروز این مشکل جدید شویم.
رئی��س ش��ورای راهب��ری اتاق ای��ران نیز به
اس��تفاده از ظرفیته��ای قوانی��ن حمایت��ی
مصوب سالهای اخیر اشاره کرد و استفاده از
تجربیات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و
اصل۴۴مجلسدرجلساتچهارجانبهباحضور
تولیدکنن��دگان را ضروری دانس��ت .به اعتقاد
حمیدرض��ا فوالدگر ،عارضهیابی از واحدهای
مشکلدار قبل از شروع احیا بسیار اهمیت دارد؛
به این معنا که باید علت تعطیلشدن هر واحد
را متوجه ش��د و برای رفع دالیل ریش��های آن
راهکار ارائه داد تا مجددا ش��اهد مش��کالتی از
این دست نباشیم .وی همچنین به همسویی
با برنامههای دیگر نظیر بسته رشد غیرتورمی
که از س��وی وزارت اقتصاد تهیه و ابالغ ش��ده
اس��ت اش��اره کرد .در نهایت تمرکز بر آمار و
اطالعات دقیق از وضعیت واحدهای تعطیل و
نیمهتعطیل به منظور برنامهریزی جامع ،توجه
به واحدهای کوچکی که بخشی از تولید را در
کش��ور به خود اختصاص میدهند ،استفاده از
الگوهای مجزا برای احیای واحدهای کوچک،
متوسط و بزرگ ،استفاده از دیدگاههای بخش
خصوص��ی درب��اره ش��یوههای احیا و توجه به
فناوری روز در روند احیا موضوعاتی بودند که
ازس��ویاعضایش��ورایراهبریموردتاکید
قرار گرفتند.

رئیس کل گمرک مطرح کرد

تجارت خارجی کشور حدود ۲۰درصد افزایش یافت

گروه صنعت و تجارت :مقدسی ،رییس کل گمرک
ازتجارتغیرنفتی ۲۵میلیاردو ۵۰۰میلیوندالری
کشور در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش اسکناس و به نقل از گمرک ،علیرضا
مقدس��ی در خصوص کارنامه تجارت خارجی غیر
نفتی کشور در فصل بهار گفت :در سه ماهه امسال
نزدیک به  ۳۶میلیون تن کاال به ارزش  ۲۵میلیارد و
 ۵۰۰میلیون دالر بین ایران و سایر کشورها تبادل
ش��د که شاهد رشد  ۱۹.۵درصدی تجارت خارجی
کش��ور در بهار امس��ال بودیم .رییس کل گمرک
ادامه داد :س��هم صادرات کش��ورمان از این میزان

تجارت ۲۷ ،میلیون و  ۷۰۰هزار تن کاال به ارزش
 ۱۳میلیارد و  ۶۹میلیون دالر بود که نسبت به بهار
سال قبل با افزایش  ۲۱درصدی همراه بوده است.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص میزان واردات سه
ماههکشورهمگفت:وارداتکشورماندراینمدت
نیز با هشت میلیون و  ۱۵۴هزار تن به  ۱۲میلیارد و
 ۴۶۴میلیوندالررسیدکه ۱۸درصدنسبتبهمدت
مش��ابه افزایش داشته است .مقدسی در خصوص
مقاصدصادراتکاالهایایرانیدرفصلبهارگفت:
در سه ماه نخست امسال کشورهای چین با چهار
میلی��ارد و  ۲۱۴میلی��ون دالر ،عراق با یک میلیارد

و ۸۲۴میلی��وندالر،ترکی��هب��ایکمیلیاردو۷۳۷
میلیون دالر ،امارات با یک میلیارد و  ۶۴۵میلیون
دالر و هن��د ب��ا ۴۲۴میلی��ون دالر ،پنج مقصد اول
کاالهای صادراتی کش��ورمان بودند .تراز تجاری
کشور در فصل بهار؛ مثبت  ۶۰۵میلیون دالررئیس
کل گمرک ایران در خصوص کشورهای نخست
ط��رف معامل��ه با ایران در فص��ل بهار توضیح داد:
کشورهای امارات با سه میلیارد و ۴۲۶میلیون دالر،
چین با سه میلیارد و  ۱۳۱میلیون دالر ،ترکیه با یک
میلیارد و  ۲۷۳میلیون دالر ،هند با  ۵۱۲میلیون دالر
وآلمانبا۴۵۶میلیوندالر،پنجکشورنخستتامین

کننده کاالهای مورد نیاز کشورمان در فصل بهار
بودند .مقدسی در خصوص میزان ترانزیت خارجی
در فصل بهار نیز گفت :در س��ه ماه نخس��ت امسال
سه میلیون و  ۶۷۴هزار تن کاالی خارجی از مسیر
کشورمان عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل،
با رشد  ۳۲درصدی همراه بوده است ،این روند رو
به رشد ترانزیت خارجی ،یکی از دستاوردهای مهم
کشور به شمار میآید.

اخبار

خام فروشی و واگذاری معادن دو
چالش اصلی کشور

معاونحقوقعامهدادستانکلکشوربااشارهبهلزوم
ورود شرکتهای دانش بنیان در تمام حوزهها گفت:
خامفروش��ی ،واگذاری معادن ،پسماند و ...از جمله
چالش های اصلی کش��ور است .به گزارش فارس؛
غ�لام عباس ترکی ،معاون حقوق عامه دادس��تان
کل کشور در حاشیه بازدید از پارک فناوری پردیس
ضمن گرامیداش��ت هفته قوه قضائیه و یاد تمامی
شهدا ،گفت :باید تمامی نهادها از شرکتهای دانش
بنی��ان حمای��ت و موان��ع آنها را برطرف کنند .وی
افزود :ش��رکتهای دانش بنیان می توانند دو کار
مه��م "تبدی��ل ایده های نو" و "ارتباط دانش��گاه و
صنعت که منجر به تولید محصوالت نو میش��ود"
را انجام دهد .معاون حقوق عامه دادستان کل کشور
با اش��اره به توس��عه شرکتهای دانش بنیان اظهار
ک��رد :ام��ا هنوز در حوزههای دانش بنیان خالهایی
وجود دارد ،یکی از چالشهای کش��ور خام فروشی
و واگذاری معادن است .در این واگذاری ها ما نمی
دانیم دقیقا چه چیزی را واگذار میکنیم.

استیضاح وزیر صمت؛ به صالح نیست

میرزایی با اش��اره به طرح اس��تیضاح وزیر صمت
ب��ا تاکید براینک��ه تغییر دائمی مدیریت کالن یک
وزارت خانه سهم مهلکی برای آن وزارتخانه است
 ،گفت :باید به آقای فاطمی امین فرصت الزم برای
اج��رای برنام��ه های خود داد .به گزارش تس��نیم،
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی
ب��ا تاکی��د براینکه تغییر دائمی مدیریت کالن یک
وزارت خانه سهم مهلکی برای آن وزارتخانه است
 ،گفت :باید به آقای فاطمی امین فرصت الزم برای
اجرای برنامه های خود داد  ،کما اینکه در بدو ورود
به این وزارتخانه  ،با تدبیر در مهار قیمت فوالد و
سیمان در بازار اقدامات خوبی را انجام داده است .
میرزایی در خصوص طرح اس��تیضاح فاطمی امین
وزیر صمت با بیان اینکه یکی از عافیت های وزارت
صمت در دولت قبلی این بود که وزیر صمت ثبات
و کاربری نداشت ،گفت :متاسفانه در دولت قبلی 5
وزیر و سرپرست تغییر کرد و این اقدام  ،در وزارتخانه
ی سنگینی مانند صمت از نظر مدیریتی مانند سهم
عمل کرد .وی افزود :یک وزیر تا بخواهد اس��تقرار
یاب��د و نیروه��ا ی خ��ود را س��اماندهی و به محض
اج��رای  ،برنام��ه های کنار برود هیچ کاری نخواهد
داشت و به همین منوال نیز نفر بعدی با یک تنش
دچار س��ردرگمی خواهد شد و این بزرگترین ضربه
یک وزارتخانه خواهد بود.

با عراقیها باید نقدی معامله کنیم

عض��و هیئ��ت مدیره اتاق بازرگان��ی ایران و عراق
میگوید با توجه به برخی س��وابقی که در تس��ویه
حسابهای گذشته وجود داشته ،منطقی این است
که با عراقیها به ش��کل نقدی معامله کنیم .س��ید
حمید حسینی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :اگر
ما بتوانیم از مبلغ طلب  ۱.۶میلیارد دالری ایران که
در عراق آزاد ش��ده برای تس��ویه بدهی گازی ایران
به ترکمنس��تان اس��تفاده کنیم ،قابل تقدیر است و
برای کشور اتفاق مثبتی به حساب میآید اما اگر بنا
باشد دولت عراق این پول را در حساب شرکت گاز
در بانک تجارت عراق واریز کند ،ش��رایط متفاوت
میشود.

بازار سرد آهن در فصل گرما

در پی کاهش هیجانات بازار آهن در روزهای گذشته،
درهفتهجاریباسکوندربخشتقاضاوتداومکاهش
قیم��ت آهنآالت مواجه هس��تیم .ب��ه گزارش آهن
پرایس ،در پی کاهش هیجانات بازار آهن در روزهای
گذشته،درهفتهجاریباسکوندربخشتقاضاوتداوم
کاهش قیمت آهنآالت مواجه هستیم ،به طوری که
از ابتدای هفته روزانه نرخ محصوالت فوالدی در بازه
 ۱۰۰الی ۳۰۰تومانیداشتهاست.روزگذشتهنیزشاهد
کاهشقیمتدربرخیازشرکتهابودیماماغالببازار
میلبیشتریبهثباتداشت.بازارارزنیزمانندبازارآهن
و فوالد نوسانات چندانی نداشت و قیمت دالر کماکان
در مرز  ۳۲هزار تومانی قرار دارد .روز گذشته هر دالر
در بازار آزاد به قیمت  ۳۱هزار و  ۸۰۰تومان مبادله شد.
تداوم روند کاهش��ی نرخ اهن االت از ابتدای هفته ،با
میل به ثبات و سکون در پایان هفته همراه است ،به
طوری که نیمی از مبادی فروش تغییر قیمتی ندارند
و نیمی دیگر همچنان در حال کاهش نرخ هستند .بر
همیناساسنرخروزمیلگردآجداردربرخیشرکتها
از  ۱۰۰الی  ۲۰۰تومان کاهش داشت اما بخش زیادی
از مبادی فروش بدون تغییر قیمت محصوالت خود را
عرضه کردند ،همچنین غالب شرکتها قیمت نبشی
و ناودانی را نیز ثابت نگه داشتند اما کاهش جزئی هم
در این حوزه مشاهده شد.

