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از میان اخـــبار

 ECUخودروها داخلیسازی شد

ی��ک مق��ام مس��ئول در صنع��ت قطعهس��ازی از
داخلیسازی قطعه  ECUدر صنعت خودرو خبر داد و
گفت :گام اولیه برای تولید پارچه ایربگ که تاکنون
وارداتی بوده ،برداشته شده است .به گزارش مهر ،نادر
سخا در نشست داخلیسازی قطعات پیشرفته خودرو
(نهضتداخلیسازی)گفت :یکیازاستراتژیکترین
قطعات الکترونیکی خودرو از سوی مهندسان ایرانی
بومیس��ازی ش��ده و ظ��رف ۴م��اه آین��ده کام ً
ال به
خودکفایی در حوزه تولید آن دست خواهیم یافت؛ به
نحوی که بعد از سال  ۹۱و  ۹۲که پژو از ایران رفت،
با کمک کارشناسان صنعت خودروسازی و مهندسان
کشور،موضوعشبکهالکترونیکیخودرویپژو۲۰۶را
در دستور کار قرار داده و بدون حضور شرکت فرانسوی
پژو توانستیم تولید این خودرو را ادامه دهیم .وی افزود:
قطعات موتوری و  ECUنیز داخلی س��ازی ش��ده و
مجهزترین سالن رنگ کام ً
ال رباتیک نیز هم اکنون
در صنعت قطعهس��ازی مش��غول به کار است؛ این در
حالی است که بیش از  ۷۰درصد از ایربگ نیز از محل
موجودی تولید داخلی تأمین میشود؛ به نحوی که ما
 ۸۰درصد ایربگ مورد نیاز سایپا و  ۵۰درصد ایربگ
مورد نیاز ایران خودرو را تولید میکنیم.

خــبرویـژه

کمبود مواد اولیه چالش صنعت کاغذ

معاون وزیر صمت گفت ۶ :هزار و ۴۰۰واحد صنعتی
در سراسرکشور در صنایع سلولزی فعالیت میکنند
ک��ه ای��ن تعداد  ۷درص��دکل صنعت  ۴/۸ ،درصد از
اشتغال صنعتی و ۵درصد از ارزش افزوده کل صنعت
را ش��امل میش��ود .به نقل از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،فرش��اد مقیمی در سلس��له نشست های
تخصصی پایش صنعت کش��ور ،با اش��اره به میزان
تولید انواع کاغذ در س��ال گذشته ،خاطر نشانکرد:
براس��اس آمارهای اعالم ش��ده ،میزان تولید انواع
کاغذ و مقوا در سال  ۹۷حدود یک میلیون تن بوده
که در مقایسه با سال  ۹۶روند افزایشی داشته است.
مقیم��ی کمب��ود مواد اولیه م��ورد نیاز این صنعت را
یکی از مهمترین چالش های صنعت کاغذ برشمرد
وافزود :افزایش تولید در این صنعت منوط به وجود
مواد اولیه مورد نیاز صنعت کاغذ در کش��ور اس��ت
وما س��عی می کنیم با تس��ریع در تامین مواد اولیه
 ،فض��ا را ب��رای تولی��د محصوالتی با ارزش افزوده
بیشتر فراهم نماییم.

مبادالت پولی و مالی

بزرگترین مشکل کسب
و کارها

رضا پدیدار در رابطه با موانع پیشروی کس��ب و کار کش��ور ،گفت :مهمترین موضوع ،مش��کالت مبادالت پولی و مالی ناش��ی از تحریمها اس��ت .بخه گزارش فارس،عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران بیان داشت :به علت عدم مبادالت مالی ،تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و همین موضوع اثر خود را بر تولید کاال گذاشته است .وی با بیان اینکه
بسیاری از محصوالت تولیدی در چرخه اقتصادی وابسته به سایر کاالها هستند ،گفت :به غیر از مشکالت مبادالت پولی و مالی در دنیا نظام پولی و مالی کشور و بانکها به علت عارضههایی
که به آنها وارد شده است در توزیع منابع مالی و اعتباری دچار محدودیت هستند و آنها هم نمیتوانند پول و اعتبارات را درست توزیع کنند.

معاون وزیر صمت خبر داد؛

افتتاح۴میلیاردو ۵۰۰میلیوندالرطرحمعدنیتاپایانسال
گ�روه صنعت:مع��اون وزی��ر صنعت ،معدن و
تج��ارت گفت :بخش معدن و صنایع معدنی،
تا پایان س��ال  ۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر
طرح به بهره برداری میرساند.
به گزارش اسکناس به نقل از سازمان توسعه
و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران
(ایمیدرو) ،خداداد غریب پور در نشس��ت هم
اندیشی افتتاح طرحهای سال  ،۹۸از مجموعه
اقدام��ات حوزه مع��دن و صنایع معدنی برای
خنثی سازی اثر تحریمها یاد کرد و افزود :بدنه
ستادی ایمیدرو همراه با مدیران شرکتهای
سرمایهگذاروپیمانکاران،بهصورتهماهنگ
و یک مجموعه به هم پیوسته عمل میکنند
ت��ا مش��کالت راه ان��دازی طرحها برطرف و
پروژهها آماده راه اندازی شوند.
وی اضافه کرد :طی جلسات مختلف و پس از
پایش مجدد طرحهای امسال ،تعداد و ارزش
طرحهای س��ال  ۹۸افزایش یافت به طوری
که تا پایان امس��ال  ۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون
دالر طرح وارد مدار تولید میشود.
غریب پور با یادآوری اینکه برنامه راه اندازی
طرح ها ،در سفر هفته گذشته رئیس جمهور
به اس��تان خراس��ان ش��مالی مورد تاکید قرار
گرفت��ه ،ادام��ه داد :بی��ش از  ۳۰طرح افتتاح
خواهن��د ش��د که حاص��ل آن ایجاد  ۱۰هزار
ش��غل به طور مستقیم خواهد بود .وی میزان
اش��تغال غیرمس��تقیم طرحها را  ۳۰هزار نفر
اع�لام کرد.رئی��س هیئت عامل ایمیدرو که
در جمع مدیران شرکتهای بزرگ معدنی و

صنایع معدنی ،پیمانکاران و همچنین معاونان
و مدیران س��تادی ایمیدرو س��خن میگفت،
تصری��ح کرد :آقای روحانی پیگیر راه اندازی
پروژهها است و وزیر صنعت ،معدن و تجارت
هم مقرر کرده ،این طرحها به صورت ماهانه
تا انتهای سال افتتاح شود.

تولی��د میپیوندد .غریب پ��ور تاکید کرد :اثر
فعالی��ت ه��ر کارخانه جدید به مناطق مجاور
نیز تسری مییابد و این بخش همچون یک
مجموعه به هم پیوسته عمل میکند که تاثیر
متقابل بر یکدیگر دارند و امور اجتماعی را نیز
در برمی گیرند.

غری��ب پ��ور با بیان اینکه راه اندازی هر طرح
سبب ایجاد نشاط و امید در آن منطقه میشود،
گفت :خط تولید ورق ویژه خطوط انتقال نفت
در فوالد اُکس��ین راه اندازی ش��د که میتواند
بخش��ی از نیاز صنعت نفت به این نوع ورق
را تامین کند .وی افزود :هفته گذشته مرحله
نخس��ت کارخانه آلومینیوم جاجرم با ظرفیت
تولید  ۴۰هزار تن وارد مدار تولید شد و کارخانه
آلومینی��وم جن��وب نیز در ماههای آتی به مدار

رئیس هیئت عامل ایمیدرو توجه به مسئولیت
اجتماعی را با اهمیت خواند و اظهار داش��ت:
طی سالهای اخیر شرکتها عالوه بر فعالیت
تولیدی ،به امور انسانی و مسئولیت اجتماعی
مناطق نیز توجه بیش��تری داش��ته اند و این
امر قابل تقدیر است و باید ادامه داشته باشد.
وی افزود :ایجاد راههای روس��تایی ،احداث
درمان��گاه ،مدرس��ه و م��واردی از ای��ن نوع
توس��ط ش��رکتهای بزرگ معدنی و صنایع
معدنی در قالب مس��ئولیت اجتماعی اجرایی

راه اندازی خط تولید ورق انتقال نفت در

“فوالد اکسین"

توجه به مسئولیت اجتماعی


شده و اقدامی ماندگار خواهد بود .غریب پور
همچنین از مدیران ش��رکتها خواست همه
مدیرانی که به نوعی در ایجاد یا اتمام طرحها
اثر داش��ته اند ،در زمان افتتاح دعوت ش��وند و
حتما از آنها یادی ش��ود یا در صورتی که از
ای��ن دنی��ا رفته اند ،خانواده آنها مورد تجلیل
ق��رار گیرند .رئیس هیئ��ت عامل ایمیدرو در
این نشست با برشمردن حدود  ۳۲طرح قابل
افتتاح س��ال  ۹۸و ارزش طرح ها ،از مدیران
حاضر خواست مشکالت خود را بیان تا نسبت
به رفع آنها اقدام شود.
در ادام��ه مدی��ران ش��رکتهای خصوصی
و س��رمایه گذار مس��ائل اساس��ی پیش روی
افتتاحه��ا را مط��رح کردن��د و غریب پور نیز
با مش��خص کردن مس��ئول مربوطه در ستاد
ایمی��درو و آن ش��رکت ،راهکارهای اجرایی
را ارایه کرد.
وی در عین حال یادآور ش��د که در جلس��ات
مختلف پایش طرح ها ،راهکارها ارایه ش��ده
و ایمیدرو به پش��توانه وزارت صنعت معدن و
تجارت و س��ایر دس��تگاه ها ،مسائل کالن را
برطرف میسازد.
طرحهایی که قرار اس��ت تا پایان سال جاری
وارد مدار تولید یا ارایه خدمات ش��وند مربوط
ب��ه حوزههایی همچون س��نگ آهن ،فوالد،
ف��رآوری م��س و ذوب ،آلومینی��وم ،عناصر
نادرخاک��ی ،آب ش��یرین کن ،اس��کله ،خط
انتق��ال آب ،نیروگاه ب��رق ،انواع فروها ،امور
زیرساختی ،آهک و زغالسنگ هستند
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سود مرکب را به رسمیت نمیشناسیم

وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت گف��ت :وزارتخانه
تح��ت ام��رش موضوع ربح مرکب را به رس��میت
نمیشناسد چرا که این سود مشکالت بسیاری برای
تولیدکنندگان ایجاد کرده اس��ت .به گزارش خانه
ملت ،رضا رحمانی دیروز -سه شنبه -درباره حذف
س��ود مرکب و تاثیر آن ب��ر وضعیت تولیدکنندگان
اظهار داشت :ما موضوعی به عنوان سود مرکب را به
رسمیت نمیشناسیم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افزود :سود مرکب نه شرعی و نه قانونی است و باید
حذف شده و نباید گرفته شود چراکه تولیدکنندگان
را با مشکالت بسیار روبرو میکند.

پژو ضرر کرد

هاش��م یک��هزارع مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران
خ��ودرو در مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان
س��هام ایران خودرو به قرارداد با پژو اش��اره کرد و
گفت :ایران خودرو در قرارداد اول با پژو تجربه تلخی
داشت اما در قرارداد دوم تمام تالش خود را صرف
کردی��م ت��ا طوری تنظیم ش��ود که در صورت ترک
مجدد بازار ،پژو متضرر ش��ود و این اتفاق هم افتاد.
وی خاطرنشان کرد :اینکه ما توانستیم پژو  ۳۰۱را
ساخت داخل کنیم ،نشان میدهد که در قراردادی
که اجرا شد ،موضوع انتقال دانش و تکنولوژی انجام
شده است .وی عالوه بر  ،۳۰۱تولید و عرضه ۲۰۷
با سقف پانوراما و دناپالس با گیربکس اتوماتیک را
برنامه سال جاری ایران خودرو اعالم کرد و گفت:
ما در ش��رایط جنگ اقتصادی قرار داریم و خانواده
گروه صنعتی ایران خودرو باید دست در دست هم
از مسیر بحران عبور کنیم .مقام معظم رهبری سال
را رونق تولید ،نامگذاری کردهاند و همه باید کمک
کنی��م ت��ا از راه تولید و صادرات ،اقتصاد مملکتمان
را رونق ببخشیم.

بازرگانی
از میان اخـــبار

فروش لوازم التحریر الکچری
ممنوع است

رئیساتحادیهصنفلوازمالتحریرونوشتافزارتهران
درواکنشبهفروشلوازمالتحریرالکچریودفترهای
چندمیلیونتومانیدرایرانگفت:فروشلوازمالتحریر
خارج از عرف و اقالم فانتری با قیمتهای غیرمعمول
ممنوع است .موسی فرزانیان در گفتوگو با تسنیم،
با اشاره به افزایش قیمت لوازم التحریر طی یک سال
گذش��تهاظهارکرد:طییکس��الگذشتهکهقیمت
ارز بین  4تا  5برابر افزایش یافت ،طبیعت ًا قیمت لوازم
التحری��رنی��زباالرفتوبهطورمیانگین،قیمتلوازم
التحریر حدود  3برابر سال قبل شده است.

صادرات آبنبات با ارز دولتی،
سودجویی به نام مردم است

بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
اعالم کرد :که شاید استفاده از شکر دولتی برای تولید
آبنبات تخلف نباش��د اما به هیچ وجه درس��ت نیست
ک��هب��هن��اممردموتأمینامنیتغذای��یبرایآنها،
ش��کر دولتی با ارز یارانهای  ۴,۲۰۰تومانی وارد کنیم
و آبنبات تولید شده از آن را با ارز آزاد صادر کنیم ،چرا
کهاینمس��ئلهتنهابهس��ودعدهایخاصاس��ت.به
گزارش ایس��نا،وی افزود :در حال حاضر صنایع قند
و شکر و شرکت بازرگانی دولتی ایران شکر وارداتی
خود را براس��اس آخرین مصوبه س��تاد تنظیم بازار،
کیلوی��ی ۴۰۰۰توم��انبرایمصرفمردموکیلویی
 ۳,۴۰۰توم��ان برای صنف و صنعت عرضه میکنند
و تولیدکنندگان آبنبات با همین قیمت قانونی شکر
را از ای��ن طری��ق تأمین کردهاند .دانایی ادامه داد :چرا
باید شکر با نرخ  ۴۲۰۰تومانی به نام سفره مردم ،وارد
کش��ور ش��ود و به جیب عدهای برود که میخواهند از
این طریق ،سود بیشتری به جیب خود بزنند؟! چرا که
اختالف شکر وارداتی با ارز  ۴۲۰۰تومانی با صادرات
آبنبات با ارز آزاد ،از جیب دولت و مردم به جیب عدهای
خاصرفتهاس��تواینمس��ئلهبههیچوجهدرس��ت
نیست و باید به آن رسیدگی شود .دبیر انجمن صنفی
صنایع قند و شکر تصریح کرد :راهکار این است که
ب��ه تولیدکنندگان چنین محصوالتی که میخواهند
کاالی نهایی خود را صادر کنند ،اجازه واردات شکر با
ارز آزاد را ب��ه ص��ورت ورود موقت بدهند تا آنها ضمن
تأمین مواد اولیه مورد نیازشان ،بتواند با قیمت منطقی
و عادالنه تولیدشان را صادر کند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد؛

مصائب ارز 3نرخی برای واردات

گ�روه بازرگانی:عض��و هی��ات رییس��ه اتاق
بازرگانی ایران با اش��اره به کاهش اخیر نرخ
ارز ،گفت :اکنون بهترین زمان برای حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد کش��ور است .کیوان
کاش��فی در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد :در
چند وقت اخیر شاهد کاهش قابل توجه نرخ
ارز در کش��ور بودهایم که این امر نتیجه یک
سال همکاری خوب بخش خصوصی و دولت
بود که در نهایت اجماعی برای شیوه برگشت
ارزهای صادراتی به کش��ور حاصل شد .وی
ادامه داد :یکی از نقاط ضعفی که در بازگشت
نرخ ارز صادراتی به کشور وجود داشت ،فاصله
قابل توجه ارز بازار سوم (آزاد) با نرخ نیمایی
بود که با ورود دولت به این موضوع و کاهش
ای��ن فاصله ،امروز اقبال برای برگرداندن ارز
صادراتی به کشور بیشتر شده و نتیجه ورود
ارز به کشور را نیز در کاهش بیشتر نرخ دالر
ش��اهدیم .عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی
ایران با بیان اینکه باید از شرایط فعلی برای
س��اماندهی وضعیت بازار ارز کش��ور استفاده

کنیم ،یادآور ش��د :اکنون بهترین زمان برای
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از چرخه اقتصاد کشور
اس��ت .کاش��فی با اش��اره به اینکه دولت باید
به هر ش��کلی که ش��ده با ش��یب مشخصی
نس��بت ب��ه ح��ذف ارز  ۴۲۰۰تومان��ی اقدام

کن��د ،ادامه داد :تمام بررس��یها و تحلیلها
نش��ان میدهد که ارز  ۴۲۰۰تومانی کارکرد
واقعی خود را نداش��ته و در بس��یاری از موارد
نیز باعث سوءاستفاده و رانت شده است.وی
پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی را به نوعی عامل

هدر دادن سرمایههای دولت دانست و تاکید
کرد :این موضوع باید هرچه زودتر ساماندهی
ش��ود و فقط برای برخی کاالهای اساس��ی و
خصوص��ا مواد غذایی حیاتی مورد نیاز مردم،
مالحظاتی در نظر گرفته ش��ود .رئیس اتاق
بازرگانی اس��تان کرمانشاه خاطرنشان کرد:
دومین اقدامی که باید در این شرایط کاهش
نرخ ارز انجام داد ،اصالح رویههای تجاری و
بخش��نامههای مرتبط با سه نرخی بودن ارز
است .به گفته کاشفی ،بخش قابل توجهی از
کمبودهای اقالم اساسی که در کشور داریم
از جمله کاغذ و ...ناش��ی از مشکالت موجود
در رویهها ،واردات ،ثبت سفارشها و ...است
ک��ه بای��د اصالح ش��ود و روند واردات و ثبت
س��فارشها را تس��ریع کنیم .وی اضافه کرد:
اکن��ون تقریب��ا ن��رخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز
نیمایی به هم نزدیک ش��ده و فرصت خوبی
برای همسانسازی آنها و اصالح رویههای
وارداتی مرتبط با ارز سه نرخی
دست و پاگیر
ِ
است.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛

از میان اخبار

کنترل بازار بدون اصناف
غیر ممکن است

دومین نشس��ت هم اندیش��ی روس��ای اتاق های
اصناف مراکز استان با حضور قائم مقام وزیر صمت
و ریی��س تعزیزات حکومت��ی و رئیس اتاق اصناف
ایران و مدیران بازرس��ی و نظارت مراکز اس��تان ها
برگزار شد که در این مراسم قائم مقام وزیر صمت
اظهار کرد :ش��رایط امروز اقتصاد کش��ور با  20سال
پیش متفاوت اس��ت و در ش��رایط امروز تنوع کاالها
و س��طح انتظارات مردم و ورود تکنولوژی و تغییر
روشهای نظارت و کنترل بازار متفاوت رشد داشته
اس��ت و امروز اصناف مردمی ترین بخش اقتصاد
کش��ور و حامی تولید هس��تند  .وی تصریح کرد3 :
میلی��ون واح��د صنفی و  7هزار اتحادیه و  400اتاق
اصن��اف در کش��ور دارای بی��ش از  6الی  8میلیون
ش��غل مس��تقیم هستند که بیش از  17درصد تولید
ناخالص ملی برعهده اصناف است .مدرس خیابانی
ب��ا تاکی��د بر اینکه  87درصد بخش ارزش بر افزوده
خدمات بر عهده اصناف اس��ت ،افزود :کنترل بازار
بدون اصناف غیر ممکن است و حفظ آرامش بازار
مهمترین هدف نظارت بر بازار در شرایط فعلی است
و حفظ مردم بازار در گرو آرامش بازار است.

چین عوارض ضد دامپینگ بر فوالد
اروپا وضع میکند

قیمتگذاری لحظه ایخالفقانون است

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قیمتگذاری لحظهای
برپایه نوسان نرخ ارز خالف قانون است ،گفت :بازارهای اقتصادی
به یکدیگر مرتبط هستند و زمانی که با افت نرخ ارز بازاری کاهش
قیم��ت را در دس��تور کار خ��ود قرار نمیدهد ،دیگ��ر بازارها نیز روند
کاهش را اعمال نمیکنند.
محمد شکریه در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در شرایط استاندارد و
منطقی ،میزان عرضه و تقاضا قیمتها را در بازار تعیین و مشخص
میکند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به جلسه اعضای اتاق اصناف
ایران با رئیس کل بانک مرکزی گفت :نرخ ارز تا حدودی در کشور
تثبیت ش��ده و باید در این بازار ،مدیریت به س��متی حرکت کند تا از
نوس��انات لحظهای ارز جلوگیری ش��ود ،که در این صورت با میزان
عرضه و تقاضا شرایط بازار به خوبی مدیریت خواهد شد.
وی ادام��ه داد :در ح��ال حاض��ر کمبودی در بازارهای مختلف وجود

ندارد و اگر نرخ ارز در کش��ور تثبیت ش��ود ،کس��ب و کار و چرخه
اقتصادی رونق پیدا خواهد کرد .ش��کریه تاکید کرد :در زمان ثبات
نرخ ارز میتوان با گرانفروش��ی و تخلفات صنفی برخورد و مقابله
کرد .در حال حاضر بازار با وضعیت دو نرخی ارز مواجه است و این
موضوع ش��رایط را در نظارت بر قیمتگذاری و فعالیتهای صنفی
بسیار سخت کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا در زمان افزایش لحظهای نرخ ارز،
قیمت محصوالت رش��د میکند اما در زمان کاهش قیمت ،عکس
ای��ن موض��وع اتفاق نمیافتد؟ با اش��اره به فعالی��ت و قیمتگذاری
خودروس��ازان ،گفت :بازارهای مختلف به یکدیگر متصل هس��تند،
زمان��ی ک��ه یک بازار کاهش قیم��ت را لحاظ نکند ،دیگر بازارها نیز
توجهی به کاهش نرخ ارز ندارند ،به طور مثال کارخانجات تولیدی
خودرو در هفته گذشته قیمت خود را کاهش ندادند.
نای��ب رئی��س اتاق اصناف ایران خاطرنش��ان ک��رد :افزایش قیمت

محصوالت در پی افزایش لحظهای نرخ ارز ،خالف قانون اس��ت و
با اینگونه جرائم برخورد خواهد شد.
ش��کریه تاکی��د ک��رد :قیمتگذاری کاال در واحده��ای صنفی و در
زمان عرضه کاال باید بر پایه قیمت مندرج در فاکتور رس��می خرید
انجام شود.
به گزارش اس��کناس ،در روزهای گذش��ته برای بخشی از مردم این
س��وال به وجود آمد که چرا وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند ،این
موضوع در بهای تمام شده کاالها اثری محسوس دارد اما وقتی قیمت
دالر نزولی میشود ،عمال بسیاری از قیمتها تغییر نمیکنند.

وزارت بازرگان��ی چی��ن اع�لام ک��رد اقدامات ضد
دامپین��گ را درم��ورد واردات فوالد از اتحادیه اروپا
و س��ه کش��ور آس��یایی اجرایی می کند .به نقل از
راشاتودی ،وزارت بازرگانی چین اعالم کرد اقدامات
ضد بازار شکنی را درمورد واردات فوالد از اتحادیه
اروپا و س��ه کش��ور آس��یایی اجرایی می کند .بازار
ش��کنی یا دامپینگ یک عبارت تجاری بین المللی
اس��ت که طی آن یک کش��ور یا شرکت محصول را
با قیمتی صادر می کند که در بازار واردات خارجی
نسبت به بازارداخلی صادرکننده کمتر است و به این
ترتیب یک مزیت رقابتی به دست می آورد.

