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فرش قرمز معاون نخست وزیر روسیه برای ورود کاالهای ایرانی به این کشور؛ ایرانیها نیازهای بازار روسیه را تأمین کنند

گزارش

راه اندازی شبه سوئیفت برای مبادالت بانکی بین ایران و روسیه

پیمان پاک ،رئیس سازمان توسعه تجارت :موافقتنامه آزاد تجاری دو کشور تا پاییز امسال امضا خواهد شد

ëëامضــای موافقتنامــه آزاد تجــاری ایــران و
روسیه تا آذر1401
س کل ســازمان
در ایــن همایــش رئیــ 
توسعه تجارت گفت :موافقتنامه آزاد تجاری
بیــن دو کشــور ایران و روســیه حداکثــر تا آذر
امسال امضا میشود.
به گــزارش فــارس ،علیرضــا پیمانپاک
بــا بیــان اینکــه ظرفیت مبــادالت دو کشــور
ایران و روســیه به طــور جداگانه حــدود 600
میلیارد دالر است ،اظهارداشت :با این حال
متأســفانه حجم مبــادالت تجاری دو کشــور
 4میلیــارد دالر اســت و ایــن نشــان میدهد
ظرفیت فراوانی برای توســعه مبادالت بین
دو کشور وجود دارد.
وی همچنیــن گفــت :تــا مهــ ر یــا آذرماه
امسال موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور
ایران و روســیه امضا میشود .همچنین قرار
اســت کریدور شمال  -جنوب جهت توسعه
تجارت بین دو کشور فعال شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین
گفت :برگزاری نشســتهای دوجانبه بعد از
ســفر دو ماه گذشته مقامات ایرانی به مسکو
و همچنیــن حمایــت معــاون نخســتوزیر
روسیه و معاون رئیسجمهور ایران از توسعه
مبادالت بین دو کشور زمینه همکاری بین دو
کشور را فراهم کرده است .پیمانپاک اضافه
کرد :تجار ایران و روسیه از طریق تجار واسط
و تجــار درجــه  2و  3با یکدیگر ارتبــاط دارند
و برگزاری این نشســت دوجانبــه و مذاکرات
مستقیم زمینه مذاکرات بیشتر بین دو کشور
را فراهم کرده است.
وی بــا بیان اینکه مســأله اول در توســعه
همکاریهــای دو کشــور بحــث ارتبــاط تجار
ایران و روسیه است ،اظهار داشت :معتقدم
باید شــناخت دقیــق و واقعی بین دو کشــور
وجود داشــته باشــد 12 .ســال در بازار روسیه
فعــال بــودم و بخوبــی میدانــم مهمترین
مشــکل تجار ایران و روســیه وجود کشورها و
تجار واسط است.
وی اظهــار داشــت :بنابرایــن مســأله اول
برای تقویت همکاریها ،توســعه بازار است
اما مســأله دوم فراهم کردن الزاماتی اســت
که توســعه را پشــتیبانی کند یعنی برای حل

ëëتشــکیل کارگروه ویــژه در ســازمان تجارت
برایتوسعهروابط
قائــم مقــام بازرگانــی وزیــر صنعــت،
معدن و تجارت نیز دراین رویداد از تشــکیل
کارگروه ویژه در سازمان توسعه تجارت برای
توســعه ارتبــاط بازرگانی با روســیه خبر داد.
محمدصادق مفتح گفــت :در این همایش
تســهیل ارتباطات مالی ،بانکــی ،رفع موانع
گمرکی ،دیپلماســی تجاری و تسهیل نتایج
آزمایشگاهها و تسهیل فرایند ثبتی و برقراری
ارتباط مســتقیم بین فعاالن دو کشور دنبال
میشود.
مفتح همچنین به دیدار رؤسای جمهور
دو کشــور ایران و روســیه اشــاره کــرد و گفت:
هماکنون سفر معاون نخستوزیر روسیه به
ایران نشــان از اهمیت توسعه روابط بین دو
کشور دارد.
وی اظهارداشــت :ایران با داشــتن منابع
غنــی نفــت ،انــرژی ،موقعیــت ژئوپلیتیــک
و امنیــت و ثبــات پایــدار ،نیــروی کار جوان و
جوانــان تحصیلکــرده زمینه مناســبی برای
توســعه روابط و سرمایهگذاری مشترک بین
دو کشور دارد.
وی گفــت :ایــران میتوانــد بــه هــاب
منطقــهای تبدیل شــود و در بخش خدمات
فنی و مهندسی پیشرفتهای قابل توجهی
داشــته اســت و در کشــورهای مختلــف
پروژههای بــزرگ خدمات فنی و مهندســی
اجــرا کرده اســت .مفتــح یکــی از زمینههای
توســعه همکاری بیــن ایــران و روســیه را در
زمینــه تجــارت و مــواد غذایــی ،کشــاورزی،
مصالح ساختمانی ،پتروشیمی ،منسوجات،
خــودرو و قطعات خــودرو و خدمــات فنی و
مهندســی ذکر کرد.قائم مقام وزیر صنعت
همچنیــن گفــت :از پروژههــای مشــترک
ســرمایهگذاری بیــن دو کشــور اســتقبال
میکنیــم و همچنیــن تســهیلگری در زمینه
ســرمایهگذاری در نفــت ،گاز و پتروشــیمی
انجام میشود.
ëëحجم تجارت ایران و روسیه به  4.5میلیارد
دالررسید
سفیر ایران در روسیه گفت :حجم تجارت
ایران با روســیه در دو سال از  1.6میلیارد دالر
به  4.5میلیارد دالر افزایش یافت.
ی دراین همایش مشــترک
کاظــم جاللــ 
اظهــار داشــت :موانــع زیــادی بــر ســر راه

ëëحجم مبادالت ایران و روســیه به ۱۰میلیارد
دالرمیرسد
رئیس اتــاق بازرگانی تهــران در همایش
مشــترک تجاری ایران و روسیه گفت :حجم
تجارت بین دو کشور همسایه در مرحله اول
به  ۱۰میلیارد دالر میرسد.
مسعود خوانساری در این همایش گفت:
بــرای افزایــش مبــادالت تجــاری دو کشــور
همســایه ایــران و روســیه در فــاز اول حجــم
تجارت دو کشــور به  ۱۰میلیــارد دالر افزایش
مییابد و در فاز دوم توسعه این روابط به ۲۰
میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
وی با اشــاره به منافع مشترک بین ایران
و آســیای مرکــزی و میانــه و منطقه اوراســیا
اظهار داشــت :تحریمهای غیرقانونی غرب
علیه روســیه زمینــهای را فراهم کرده اســت
کــه همــکاری با ایــران را بــرای خنثیســازی
تحریمها گسترش دهد.
به گفتــه خوانســاری ،کاهش نقــش دالر
در مبــادالت تجــاری بیــن ایــران و روســیه از
زمینههــای مهــم افزایش همــکاری تجاری
بین دو کشور به شمار میرود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران زمینــه
همــکاری تجــاری بیــن روســیه و ایــران را در
زمینــه دارو ،اقــام پزشــکی ،مــواد غذایــی و
دانههــای روغنــی دانســت و گفــت :بعــد از
ســفر آقای رئیســی به روســیه و بویژه بعد از

بــــرش

گروه اقتصادی /دیروز هتل اسپیناس پاالس
تهــران ،میزبــان همایــش مشــترک تجاری
ایــران و روســیه بــا حضــور مســئوالن ارشــد
دو کشــور و بخــش خصوصــی بــود .بهدنبال
ســفر چندی پیش رئیس جمهور کشــورمان
بــه روســیه و تفاهــم بــرای ارتقــا و توســعه
همکاریهــای تجــاری ،مقامات تجــاری دو
کشور ازجمله رئیس سازمان توسعه تجارت
ایــران ،قائم مقام وزیر صمــت ،معاون وزیر
امورخارجــه ،رئیــس اتــاق بازرگانــی تهران،
ســفرای دو کشــور و همچنیــن الکســاندر
نــواک معــاون نخســتوزیر روســیه گردهم
آمدنــد تــا راههای توســعه مبــادالت تجاری
را بررســی کنند .در این همایش  ۸پیشــنهاد
بــرای ارتقــای روابط تجــاری ،حمــل و نقل،
گمــرک ،تجارت مــواد غذایی و بهداشــتی و
توگو
سایر زمینههای مورد عالقه بحث و گف 
شــد ،درحالی که مســئوالن ایرانی از امضای
موافقتنامه تجاری دو کشــور تا پاییز امسال و
تشــکیل کارگروه ویژهای در ســازمان تجارت
بــرای توســعه روابط بازرگانی با روســیه خبر
دادنــد ،معــاون نخســتوزیر روســیه نیــز
واردات کاالهــای ایرانــی را درخواســت کــرد.
بدیــن ترتیب تجارت دو کشــور که هم اکنون
درحدود  4تا  4.5میلیارد دالر اســت با توجه
به ظرفیتهای بســیار زیادی که وجود دارد،
قرار است به  10میلیارد دالر برسد.

مشــکالت گمرکــی بیــن دو کشــور بــه توافق
برسیم ،البته در این باره مذاکرات توافقنامه
تجــارت آزاد انجــام شــده و احتمــاالً تــا مهر
ماه توافقنامه تجارت آزاد امضا شــود در این
صورت بســیاری از مشکالت اینچنینی بین
دو کشــور برطرف خواهد شد .همچنین این
توافقنامــه میتوانــد موتــوری برای توســعه
روابط دو کشور شود.
معــاون وزیــر صمــت تأکیــد کــرد :از
موضوعات بســیار مهــم کــه میتواند منجر
به تعمــق روابط بین دو کشــور باشــد ،رونق
کریدور شــمال  -جنوب ،توافقهای گمرکی،
افزایش حملونقــل دریایی و همکاریهای
بانکی اســت ،در بحــث همکاریهای بانکی
اتفاقــات و مذاکرات خوبی شــده اســت و در
حال فعال سازی صندوق ضمانت دو کشور
هستیم و باید بیمههای اتکایی بین دو کشور
شکل بگیرد و فعال شود.
پیمانپــاک با اشــاره به ارتباطــات بانکی
بیــن دو کشــور ادامــه داد :در حــال برقــراری
روابط بانکی بر مبنــای نقل و انتقاالت پولی
و شــبه ســوئیفت بین دو کشور هستیم و یک
سیستم بانکی حرفهای فعال میشود.

ترانزیــت کاال از ایران به روســیه وجود دارد و
ما از طریق مرز کشور آذربایجان با روسیه در
 3مرز ورودی و  3مرز خروجی ارتباط داریم
که ضعفهایی در زمینه ترانزیت کاال وجود
دارد که باید برطرف شود.
وی همچنیــن بــه الیروبــی رود ولــگا در
روســیه اشــاره کــرد و گفــت :در حــال حاضر
کشــتیهایی کــه از طریــق ایــن رودخانــه به
حمــل کاال میپردازند ،با نصف ظرفیت کار
میکنند و در روسیه عمده بنادر رودخانهای
اســت و رود ولــگا نیــاز بــه الیروبــی دارد کــه
مهندســان ایرانــی میتواننــد در ایــن زمینه
کمک کنند.
وی همچنین اظهار کرد :در طرف ایرانی
هم ظرفیت بنادر خوب استفاده شده است،
اما توســعه راهآهن رشــت  -آســتارا برای ما
از نان شــب هم واجبتر اســت و الزم است
ط آهن پروژه مشــترکی در
در توســعه این خ 
همکاری با روسیه انجام دهیم که این پروژه
میتواند در راســتای کریدور شمال  -جنوب
هم استفاده شود.
ســفیر ایران در روســیه در مورد مبادالت
پولــی گفــت :در ایــن زمینــه خوب کار شــده
اســت ،اما باید مبــادالت با ارزهــای ملی دو
کشور انجام شود .یکی از مشکالت بازرگانان
ایران تبدیل روبل (واحد پول روسی) به دالر
و یورو اســت کــه گاهی برای تجار ما حاشــیه
ســود را کاهــش داده یــا حتی آنهــا را با ضرر
مواجــه میکنــد ،در حالی که تجــارت قواعد
خود را دارد و باید حتماً سودآور باشد.
جاللــی همچنیــن اظهارکــرد :حجــم
تجارت ایران و روســیه در ســال  2021به 4.5
میلیارد دالر رســیده در حالی که این رقم در
ســال  2019فقــط  1.6میلیــارد دالر بود .البته
ظرفیت دو کشــور در توســعه تجارت خیلی
بیش از این ارقام است.
جاللــی اضافه کــرد :لزوم توســعه روابط
بــا روســیه فقط بــه خاطــر شــرایط تحریم و
مناقشــات اوکراین نیســت ،به هــر حال هم
مسائل هســتهای ما و هم مناقشات اوکراین
حــل و فصــل میشــود بلکــه مــا دو کشــور
همسایه هستیم و باید بیش از پیش توسعه
روابط تجاری داشته باشیم.

ت از فعاالن اقتصادی روس برای سرمایهگذاری در ایران
ëëدعو 
همچنین معاون وزیر امور خارجه با اشــاره به فرصتهای
ســرمایهگذاری در ایران از فعــاالن اقتصادی و ســرمایهگذاران
روس برای سرمایهگذاری مستقیم در ایران دعوت کرد.
مهدی صفری در همایش مشــترک تجاری ایران و روسیه،
اظهار داشــت :در ماههای اخیــر تعامل خوبی بین مقامات دو
کشور صورت گرفته است و با سرمایهگذاری مشترک و استفاده
از ظرفیتهای خالی دو کشــور برای توسعه تجاری بین ایران و
روسیه میتوان از این ظرفیتها استفاده کرد.

مناقشــات اوکراین با روسیه ،زمینه همکاری
بیشتر ایران و روسیه فراهم شده است.
وی همچنیــن گفــت :اتصــال خطــوط
ریلی ایران به روســیه از طریق ترکمنستان و
قزاقستان و گسترش مبادالت کاالی ترانزیتی
و همچنین فعالیت گمرکی در ضلع جنوبی
روسیه با ایران از زمینههای همکاری تجاری
بین دو کشور به شمار میرود.
خوانساری اضافه کرد :اتاقهای بازرگانی
ایــران بــا داشــتن بیــش از  ۵۰هــزار عضــو
استعداد مناسبی برای توسعه روابط تجاری
با روسیه فراهم کرده است.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران همچنین
ازجملــه زمینههای مهم توســعه را تجارت
کانتینری دانست و گفت :توسعه کانتینرهای
یخچالــی و خطــوط کشــتیرانی از جملــه
زمینههای توسعه مناسبات بین دو کشور به
شمار میرود.
ëëدرخواســت روســیه برای واردات کاالهای
ایرانی
معاون نخســتوزیر روســیه یکی دیگر از
سخنرانان این همایش ،گفت :در بازار روسیه
نیازهــای متعــددی وجــود دارد کــه کاالهای
ایرانی میتوانند آن را تأمین کنند.
الکســاندر نواک با بیان اینکــه رهبران دو
کشــور برای افزایش همکاریهای اقتصادی
تــاش میکنند ،اظهار کرد :امروز فشــارهای
بســیاری از کشــورهای غیردوســت به روسیه
وارد شــده کــه نیــاز افزایــش همکاریهــای
دو کشــور را بیشــتر میکند و بــه همین دلیل
هیأت بزرگی از روسیه متشکل از بخشهای
دولتی ،فرمانداری ،تجار ،فعاالن اقتصادی و
نمایندگان واحدهــای تولیدی به ایران آمده
تا برای تعمیق روابط اقدام کنیم.
معــاون نخســتوزیر روســیه بــا تأکید بر
اینکه نشست امروز بین ایران و روسیه نقش
بســیار مهمی در روابــط بین دو کشــور دارد،
خاطرنشان کرد :بهدنبال ارائه تصویر واقعی
و شــفاف برای روابط بین دو کشور و تعمیق
روابط با ایران هستیم.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر شــرایط
بســیار خوبی برای افزایش همکاری با ایران

وی اظهارداشــت :جمهــوری اســامی اهتمــام ویــژهای به
توســعه روابط بین کشورهای همسایه دارد و از جمله گسترش
روابط تجاری با روسیه جایگاه مناسبی در سیاستهای ما دارد.
صفری افزود :زمینه فعالیت سرمایهگذاران روسیه در ایران
بــرای تولیــد کاال و خدمــات و صادرات به کشــورهای همســایه
فراهم اســت .وی همچنین گفت :ضمن اعالم آمادگی وزارت
امور خارجه برای تسهیل در ارتباطات تجاری بین ایران و روسیه
از کمیســیونهای دائم فعال بین دو کشــور و ســازمان توســعه
تجارت برای فراهم کردن این زمینهها سپاسگزاری میکنم.

به وجود آمده اســت ،تأکید کــرد :میتوانیم
در طرحهــا و پروژههای مهــم در ایران مانند
نیروگاه اتمی بوشهر همکاری داشته باشیم و
روابط بین دو کشور را توسعه بخشیم.
نــواک بــا اشــاره بــه اینکــه بهدنبــال
افزایــش حجــم تبــادالت بیــن دو کشــور
هســتیم ،تصریــح کــرد :در ســال گذشــته
فرصت خوبی برای افزایش تجارت ایران
و روســیه بــه وجود آمــد بهطوریکه حجم
تبــادالت تــا  ۸۱درصد افزایش پیــدا کرد و
به چهــار میلیارد دالر رســید و امســال نیز
تاکنــون تبادالت بین دو کشــور تا  ۱۰درصد
افزایش پیدا کرده است.
معــاون نخســتوزیر روســیه بــا تأکید بر
تمایــات ایــن کشــور بــرای تکمیــل کریدور
شــمال  -جنوب اظهار داشــت :ایــن کریدور
برای روســیه بسیار مهم اســت و ما بهدنبال
توســعه آن و دسترســی روســیه بــه حاشــیه
خلیجفــارس و افزایــش فعالیــت در آن
منطقههستیم.
نواک تأکید کرد :روسیه بهدلیل شرایطی
که امروز با آن مواجه شده ،بهدنبال افزایش
واردات اســت از اینرو با شرکای بینالمللی
بهدنبــال ارتقــای همکاریهــای اقتصادی و
تجاریهستیم.
وی افــزود :امــروز پیشــنهاداتی بــرای
افزایــش همکاریهــای بین دو کشــور وجود
دارد و بهدنبــال انجــام طرحهــای فعلــی
هستیم تا بوروکراسی پیشنهادات جدید طی
شود.
وی گفت :در روسیه بودجه قابل توجهی
بــرای افزایش زیرســاختهای اقتصادی در
نظــر گرفته شــده که ایــن شــانس اضافهای
برای توســعه تجارت با کشــورهای همســایه
اســت و برنامههــای بســیاری بــرای افزایش
حجم واردات و صادرات داریم.
معاون نخستوزیر روســیه با بیان اینکه
بهدنبال کاهش محدودیت واردات به روسیه
هستیم ،گفت :قوانینی که واردات و صادرات
محصوالت پزشــکی ،تجهیزات ،مواد اولیه و
خدمات مهندســی را آســانتر میکند وضع
شده است.
همچنیــن لــوان جاگاریان ســفیر روســیه

در ایــران در همایش تجاری ایران و روســیه،
خاطرنشــان کــرد :نباید اشــتباهات گذشــته
تکرار شود ،زیرا استانهای مختلفی در ایران
دارای ظرفیــت بــرای پیشــرفت اقتصــادی
هستند.
وی افــزود :طی  ۱۱ســال گذشــته از دولت
دهــم تا تشــکیل دولت ســیزدهم که ســفیر
روسیه در ایران هستم ،اطمینان دارم روابط
جدید ،نفع دو کشور را بهدنبال دارد.
جاگاریان تأکید کرد :شش سال پیش بعد
از اجــرای برجــام ،بین اســتانهای مختلف
ایران و روســیه ارتباطهایی برقرار شــد که هر
کدام ارتباط مســتقیم با روســیه داشت اما با
گذشت زمان عملیاتی نشد.
ســفیر روســیه در ایران خاطرنشــان کرد:
میتوانــم بــه تجــار و بازرگانــان و فعــاالن
اقتصــادی اطمینــان بدهم که بــرای صدور
روادید در روســیه کمک میکنیــم و برگزاری
این همایش به نفع دو کشور خواهد بود.
ëëتأسیسدفترمرکزیتوسعهصادراتروسیه
در ایران
ازسوی دیگر ،رئیس صادرات  JSCروسیه
از تأســیس دفتــر مرکزی توســعه صــادرات
روســیه در ایــران خبــر داد و گفــت :یکــی از
اولویتهــای ایــن مرکز همــکاری با شــرکا و
ایران اســت از اینرو بــزودی دفتر نمایندگی
مرکز توســعه صادرات در ایــران را راهاندازی
میکنیم.
ورونیــکا اولگونــا نیکیشــینا با بیــان اینکه
بهدنبــال حمایــت از واردات هســتیم ،اظهار
داشــت :روســیه به واردات نیــاز دارد و یکی از
بازارهــای مهــم را ایــران میدانیــم .در مرکز
توسعه صادرات روسیه آژانسی برای حمایت
مالــی از همــکاری اقتصــادی وجــود دارد که
وظیفــه این آژانــس ارائه خدمات به شــرکا و
عالقهمندان به همکاری با روسیه است.
وی از تأســیس دفتــر مرکــزی توســعه
صــادرات روســیه در ایــران خبــر داد و گفت:
یکــی از اولویتهــای ایــن مرکز همــکاری با
شــرکا و ایــران اســت از ایــنرو بــزودی دفتــر
نمایندگی مرکز توســعه صادرات در ایران را
یکنیم.
را هاندازی م 

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

تصمیمی برای افزایش قیمت شویندهها گرفته نشده است

گــروه اقتصــادی /درحالــی که طــی روزهای
گذشــته رئیس انجمــن شــوینده از موافقت
ســازمان حمایــت و ســتاد تنظیــم بــازار بــا
افزایــش  25تــا  40درصــدی شــویندهها
خبرداده بود ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دیــروز در حاشــیه همایش مشــترک تجاری
ایــران و روســیه اعــام کــرد کــه هنــوز دولت
درخصــوص افزایــش قیمــت شــویندهها
تصمیمی نگرفته و موضوع درحال بررســی
است.
ســید رضــا فاطمــی امیــن درجمــع
خبرنگاران درخصوص اقدام تولیدکنندگان
برای افزایش قیمت شویندهها توضیح داد:
وزارت صمــت بــا بخشــی از افزایــش هزینه
تولیدکنندگان شــوینده موافقت کرده است،
اما برخــی تولیدکننــدگان اقدام بــه افزایش
قیمت بیشــتری کردهاند که دراین خصوص
طی جلسهای با آنها به این موضوع رسیدگی
خواهد شد.
ëëبرخورد با گرانیهای بیش از حد
وزیــر صنعــت همچنیــن در مــورد رشــد
قیمت کاالهــا در بازار گفت :برخــی از کاالها

ماننــد روغــن و کاالهایــی کــه در تولیــد آن از
روغن اســتفاده میشود یک افزایش قیمت
طبیعی داشــته اســت زیــرا در برخــی از این
کاالها روغن ســهم باالیی دارد .اما در برخی
از کاالهــا ســهم روغن از تولید پایین اســت و
نباید به گرانی بیش از حد کاال منجر شود که
با آنها برخورد میکنیم.
وی ادامــه داد :ارز  ۴۲۰۰تومانــی در دو
بخــش اصــاح شــد ،یکــی ارزی کــه بــرای
واردات نهادههــای تولیــد ماننــد دانههــای
روغنــی و خــوراک دام اختصــاص مییافت
اصالح شده است و دیگری در مورد محاسبه
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی است که قبالً
بــر مبنــای ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــود و اکنــون بر
اساس ارز نیمایی محاسبه میشود ،بنابراین
تعرفه واردات برخی از کاالها از  ۴۲۰۰تومان
بــه  ۲۶هــزار تومــان افزایــش یافتــه و تعرفه
واردات به حدود  ۶برابر افزایش یافته است.
فاطمــی امیــن در مورد بازنگری لیســت
 ۲هزار قلم کاالی وارداتی گفت :این لیســت
بازنگری میشود .در اردیبهشتماه هم ۵ ،۴
قلم آن تغییر پیدا کرد اما عمده این لیســت

همچنــان حفــظ میشــود .از ســال  ۹۷منــع
واردات کاالهــای دارای مشــابه داخلی بوده
اســت که همچنان در این لیست وجود دارد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجارت ادامــه داد:
برای واردات مواد اولیه و ماشــینآالت تولید
ممنوعیتی در نظر نمیگیریم.
ëëســامانه یکپارچــه خــودرو داللــی را از بین
میبرد
وی در مــورد ســامانه ثبتنــام خــودرو
گفت :ســامانه یکپارچــه قرعهکشــی خودرو
انجــام میشــود و قســمتی از داللــی در بازار
خــودرو را از بیــن میبــرد و ایــن ســامانه
بهصــورت یکپارچه عمل میکنــد و اینگونه
نیســت که اگر کســی زودتــر ثبتنــام کند در
اولویت باشــد .از هفته آینده سامانه نظارت
بر قرعهکشــی خودرو راهاندازی میشود ،اما
در عین حال همچنان خرید و فروش خودرو
توســط خودروســازها انجام میشــود .شــیوه
ســابق دارای ایراداتی بود و تصورات و شائبه
عدم عدالت در آن وجود داشت.
وی در مــورد واگــذاری بلــوک ســهام
ایرانخــودرو و ســایپا ،بــا بیــان اینکــه آگهی

این واگذاری هفته قبل منتشــر شد ،تصریح
کــرد :بــرای قیمتگــذاری ارزش ایــن بلوک
در مرحلــه اول قیمتگــذاری امالک ســایپا
انجام میشــود که از سه ماه قبل آغاز شده و
روزهای پایانی قیمتگذاری را طی میکند.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفت:
بعــد از اینکــه فراینــد قیمتگــذاری امالک
و داراییهــا تمــام شــد ،واگــذاری بلــوک
ایرانخودرو و سایپا آغاز میشود و کسانی که
متقاضی خرید آن هستند میتوانند از طریق
بورس اوراق بهادار ابتدا بلوکی ســایپا و بعد
از آن ایرانخودرو را خریداری کنند.
فاطمی امین گفــت :در حال حاضر ۳۰۰
کارشــناس رســمی در مورد قیمتگــذاری و
ارزش بلوک ســایپا فعالیــت میکنند و بعد
از اینکــه آگهــی اول منتشــر شــد ،خریــداران
معرفــی میشــوند و اگــر خریــدار داشــت،
ظرف بیســت روز از طریق بازار سرمایه ارائه
میشود.
ëëسامانه گمرک هنوز به سامانه جامع تجارت
متصل نشده است
فاطمــی امیــن گفــت :ســامانه جامــع

ابالغ بخشنامه کاهش سود
بازرگانی اقالم وارداتی

گمــرک ایــران بخشــنامه کاهــش ســود
بازرگانــی اقــام وارداتــی را ابــاغ کــرد کــه
براســاس آن نــرخ برابــری ارز در محاســبات
گمرکــی ،بــر مبنــای نــرخ ســامانه مبــادالت
الکترونیکــی خواهــد بــود .بــه گــزارش ایرنا،
بخشــنامه دفتــر واردات گمــرک ایــران در
خصوص نحوه اجرای مصوبه هیأت وزیران
در اجرای بنــد (هـ) تبصره ( )۷قانون بودجه
سال  ۱۴۰۱کل کشور ،ابالغ شد.
بر اســاس ایــن بخشــنامه ،طبقات ســود
بازرگانــی تمــام کاالهــا بــه انضمــام احــکام
قانــون بودجــه در اعمــال نــرخ برابــر ارز در
محاســبات گمرکــی بر مبنــای «ای تی اس»
از ابتدای ســال  ۱۴۰۱لحاظ شــده اســت.الزم
بــه ذکر اســت ،بــر مبنای بخشــنامه گمرک
ایــران ،نــرخ ارز ای تــی اس از طریــق وبگاه
 https://fxmarketrate.cbi.irدر دســترس
اســت .گفتنی اســت ،نرخ ارز روزانــه اعالم و
از ســاعت  ۹صبح تــا  ۹صبح روز بعد معتبر
خواهد بود؛ همچنین مالک اجرا نرخ روزانه
فروش حواله است.

ثبتنام ۴میلیوننفر

در سامانه یکپارچه فروش خودرو

مدیــر کل دفتــر صنایع خودرویــی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت از ثبتنــام ۴
میلیــون نفــر در ســامانه یکپارچــه فــروش
خودرو خبر داد.
عبــداهلل توکلــی الهیجانــی در مصاحبــه
بــا خبرگــزاری صداوســیما گفت :نخســتین
ســامانه یکپارچه تخصیص خــودرو با هدف
شفافســازی فراینــد تخصیــص خــودرو به
متقاضیــان بــا نظــارت ســازمان حمایــت
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از ساعت 9
صبح سهشنبه  ۲۷اردیبهشت ،فعالیت خود
را آغاز کرد که در مهلت یک هفتهای تعیین
شــده ،تا ســاعت  9صبح روز سهشــنبه ســوم
خــرداد ۴ ،میلیــون نفــر ،اطالعــات ثبتنام
خود را در این سامانه تکمیل کردند.
وی افزود :اردیبهشــت امسال با توجه به
افزایــش  ۱۵۵درصدی تولید خودروی کامل
در خودروســازان بزرگ کشــور در مقایســه با
مدت مشــابه ســال قبل ۳۸ ،نــوع خودروی
مختلــف از  5خودروســاز کشــور در این دوره
ارائه شــد که پس از تأییــد اطالعات مندرج،
قرعهکشــی خــودرو در ایــن مرحلــه در روز
دوشنبه نهم خرداد انجام خواهد شد.
توکلی گفت :با توجه به پایدار شدن روند
تولید خودروی کامل در خودروسازان داخلی
و کاهــش  60درصــدی آمــار خودروهــای
ناقص در مقایســه با مدت مشابه سال قبل،
همچنیــن ایجاد شــفافیت در عرضه خودرو
به بــازار ،رونــد تخصیص خودرو در ســامانه
یکپارچه فروش تداوم خواهد یافت.
وی افزود :اجرای عملیات فروش توسط
خودروســازان انجــام میشــود و ســازمان
حمایــت نظارت بر حســن انجــام تعهدات
خودروســاز در خودروهای تخصیص یافته را
به عهده خواهد داشت.

اعالم نتایج ثبتنام در سامانه
یکپارچه تخصیص خودرو
ازطریق منابع رسمی

تجارت دارای زیرســاختهای الزم است که
 ۵میلیــون تراکنــش از قبیل ثبت ســفارش،
فاکتورهــای انبار و مــوارد دیگــر در آن انجام
میشــود .تنها بخشی که به ســامانه تجارت
متصل نشــده ،ســامانه گمرک است که باید
آن هم متصل شود.
ëëشــرکتهای خودروســازی روســیه نیــاز به
قطعات ساخت ایران دارند
وزیر صنعت همچنین در مورد همکاری
معدنی با روســیه گفت :ما در بخش معدن
وضعیــت مناســبی داریــم ،در برخــی اقالم
ماننــد ورقههــای فــوالدی نیــاز بــه واردات
داریــم .در مواد اولیــه معدنی مانند آلومینا،
روی و ســرب واردات انجــام میدهیــم و

میتوانیم با روسیه همکاری کنیم.
فاطمــی امیــن افــزود :شــرکتهای
خودروسازی روســیه نیاز به قطعات ساخت
ایران دارند و میتوانیم با آنها همکاری کنیم.
وی همچنیــن در مــورد توســعه معدنی
بــا افغانســتان گفــت :ذخایر معدنــی ایران
تــا  ۱۹ســال آینــده جوابگــو اســت و مــا بایــد
دنبــال کشــف معادن در کشــور باشــیم که از
ســال گذشــته در خراســان جنوبــی اقدامات
خوبــی در زمینه کشــف معادن انجام شــده
اســت .همچنین ذخایر معدنی مناســبی در
کشــور همســایه افغانســتان وجود دارد که با
آنها وارد مذاکره شــدهایم تــا بتوانیم از مواد
معدنی آنها نیز استفاده کنیم.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت با توجه
بــه ثبتنام نخســتین دوره خرید خــودرو در
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که مهلت
آن بهپایــان رســید ،اعــام کرد :زمــان اعالم
نتایــج از طریق منابع رســمی اطالعرســانی
س از آن متقاضیان میتوانند
خواهد شد و پ 
بــا مراجعــه به ایــن ســامانه از نتایــج مطلع
شوند.
بــه گــزارش وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،ایــن وزارتخانــه اعــام کــرد کــه
زمــان اعــام نتایــج از طریــق منابع رســمی
اطالعرســانی خواهــد شــد و متقاضیــان
میتواننــد پــساز آن از طریــق مراجعــه به
ســامانه یکپارچه تخصیص خــودرو از نتایج
مطلع شوند.

