
گروه اقتصادی - رییس کل بانک 
مرکزی با اعالم موافقت با افزایش سقف 
صندوق های با درآمــد ثابت تا مبلغ ۳۰ 
هزار میلیارد تومــان، گفت: بانک ها نیز 
توافق کرده اند با توجه به شرایط برخی از 
بانک های ناتراز، نرخ ســود بین بانکی را 
حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند.
»عبدالناصــر همتــی« گفــت: به 
منظور تقویت بازار ســرمایه و نیز ارتقاء 
نقــش بانک هــا در اطمینان بخشــی به 
فعالیت ســرمایه گــذاران در آن بازار، 
مــواردی را به عنــوان نظر بانک مرکزی 
 در جلسه شــورای عالی بورس اعالم و 

تاکید کردم.
وی افزوده است: وجود و گسترش 
فعالیت های صندوق سرمایه گذاری فعال 
در بازار ســرمایه، فرصت مناسبی برای 

سرمایه گذاران اســت، ضمن توصیه به 
افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در اینگونه 
صندوق ها، بانک مرکزی نیز برای کمک 
بــه تحقق ایــن موضــوع در خصوص 
صنــدوق هایــی که بانک هــا مدیریت 
صندوق را برعهده دارند، افزایش سقف 
صندوق های با درآمد ثابت را تا مبلغ ۳۰ 

هزار میلیارد تومان بالمانع می داند.
همتــی خاطرنشــان کــرد: بانک 
مرکزی تاســیس صنــدوق های جدید 
ســرمایه گذاری با درآمد ثابت توســط 

بانک ها را بالمانع می داند.
رییس بانک مرکــزی افزود: برای 
شــرکت های تامین ســرمایه متعلق به 
بانک ها کــه متقاضی افزایش ســرمایه 
هســتند تمهیدات الزم برقــرار خواهد 
شــد و از تســهیالت فوق نیز برخوردار 

خواهند شد.
وی گفت: با توجه به نرخ سیاستی 
اعالم شــده، بانک مرکزی نسبت به این 
نــرخ در بازار بیــن بانکی پایبند و برنامه 
ریــزی الزم در همین رابطــه انجام داده 
است. بانک ها نیز توافق کرده اند با توجه 
به شرایط برخی از بانک های ناتراز، نرخ 
ســود بین بانکــی را حداکثر ۲۰ درصد 

تعیین و عملیاتی کنند.
همتی با بیان اینکه عدم رعایت نرخ 
سود مصوب شورای پول و اعتبار به هیچ 

وجه مجاز نیســت، اضافه کرد: بانک ها 
ملزم به رعایت نرخ های مصوب ســود 
سپرده ها شده اند، بازرسان حوزه نظارت 
بانک مرکزی تخلفات گزارش شــده در 
بانک ها را از روز شــنبه شــروع به رصد 
کــرده اند و برای اعمــال قانون گزارش 

خواهند داد.
همتی پیش از این در شــهریورماه 
هم در یادداشتی آورده بود، بانک مرکزی، 
توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در 
نظام تامین مالی را در چارچوب اصالح 

ســاختاری اقتصاد و ثبات مالی می داند 
و از آن حمایــت می کند. اســتقرار نظام 
عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار 
بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد 

را دراین ارتباط پی میگیرد.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار 
پول محســوب می شود که در آن بانک ها 
و موسســات اعتباری جهت تامین مالی 
کوتاه مدت و ایجــاد تعادل در وضعیت 
نقدینگــی خود، بــا یکدیگــر معامله 
می کنند. بــه عبارت دیگر این بازار برای 

استقراض و سپرده گذاری کوتاه مدت در 
بین بانک هاســت و بانک ها برای تامین 
نقدینگی مــورد نیاز خود بــه این بازار 
مراجعه کرده و نرخ ســودی در این بازار 

تعیین می شود.

گروه اقتصــادی -وزیــر راه و 
شهرسازی با شهرک سازی برای افزایش 

جمعیت در جزایر موافقت کرد.
محمد اســالمی در نشســت ستاد 
بازآفرینی شــهری، شــورای مسکن و 
شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی 
اســتان هرمــزگان، که بــدون حضور 
خبرنگاران برگزار شد، عنوان کرد: طرح 
ملی ســاخت مســکن باید به صورت 

مشارکت مردم، سرمایه گذاران و بخش 
دولتی با اســتحکام باال و به صورت زیبا 

طراحی و ساخته شود.
وی ادامــه داد: نوســازی بافــت 
فرســوده در بندرعبــاس در اولویــت 
نخســت وزارت راه و شهرســازی در 
راســتای بازســازی بافت های فرسوده 

کشور، قرار دارد.
وزیــر راه و شهرســازی بر لزوم 

تکمیل طرح های نوسازی بافت فرسوده 
و اقدام ملی ساخت مسکن در هرمزگان 

تاکید کرد.
اســالمی تصریح کرد: در شهرک 
پیامبر اعظــم )ص( بندرعباس نیز باید 
با بررســی های دقیق، محوطه ســازی 

صورت گیرد.
وی با اشاره به پیشــنهاد استاندار 
هرمــزگان برای الحاق زمین در شــمال 

بندرعبــاس برای ســاخت مســکن، 
اظهــار داشــت: باید فراخوانــی برای 
ســرمایه گذاری احــداث مســکن در 

زمین های شمال بندرعباس اعالم شود.
وزیــر راه و شهرســازی همچنین 
با پیشــنهاد اســتاندار هرمــزگان برای 
در  جدیــد  شــهرک های  ســاخت 
ابوموســی  و  الرک  هرمــز،   جزایــر 

موافقت کرد.

گروه اقتصــادی - وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت )صمت( از ترخیص ۴ 
میلیــون و ۲۰۰ هزار تن کاالی مواد اولیه 
تا پایان امسال از گمرکها خبر داد و گفت 
که احتماال ظرف یک مــاه آینده بنادر از 

کاالهای اساسی تخلیه خواهند شد.
علیرضا رزم حســینی با اشــاره به 
ترخیــص ۴۰۰ هزار تــن کاال مواد اولیه 
تاکنون، اظهار کرد: ترخیص مواد اولیه در 
سال جهش تولید به افزایش تولید کمک 

خواهد کرد.
وی همچنیــن با اشــاره ترخیص 
۸۰۰ هزار تن کاالی اساســی تا آخر هفته 

گذشته، گفت: احتماال ظرف یک ماه آینده 
کلیه کاالهای اساسی مانده در بنادر تخلیه 
خواهند شد.رزم حسینی همچنین از رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای آن ها 
پرونده قضایی تشــکیل شده خبر داد و 
گفت: واردکنندگانی که از سوی وزارت 
صمت اولویت بندی شــدند می توانند 
واردات انجــام دهنــد.وی کــه در یک 
برنامه تلویزیونی سخن می گفت، درباره 
تامین کاالی اساســی در دوران کرونا به 
مردم اطمینان خاطر داد. گزارش گمرک 
ایران در ماه های اخیر نشان داد که حدود 
هشــت میلیون تن کاال در گمرک و بنادر 

موجود است که بیش از ۳.۵ میلیون تن آن 
را کاالی اساســی و ۳.۵ میلیون تن کاالی 
اساســی غیر ضروری )شامل ۸۰ درصد 
مواد اولیه تولید( تشــکیل می داد. این در 
حالی بود که با وجود دستورالعمل هایی 
که تا پیش از این برای رفع موانع ترخیص 
در دســتور کار قرار گرفته بود، همچنان 

گره هایی وجود داشــت که از مهمترین 
آنها مسایل ارزی و عدم تخصیص و تامین 
ارز بود. اما به دنبال شدت گرفتن انتقادات 
و تبعات ناشــی از دپوی کاالها، در ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت تصمیماتی 
در رابطه با رفــع موانع ترخیص به ویژه 
مشکالت ارزی اتخاذ شد که بر اساس آن 

صاحبان کاالهای اساســی و مواد اولیه و 
ماشــین آالت و تجهیزات خطوط تولید 
می توانند از ۱۷ آبان ماه در اســرع وقت 
نسبت به ترخیص کاال اقدام کنند. آخرین 
گزارش از وضعیت ترخیص کاالها نیز از 
این حکایت داشت که طی ۱۰ روز گذشته  
ترخیص شده است.۱.۲ میلیون تن کاال از گمرک های کشــور 

رییس کل بانک مرکزی: 

نرخ سود بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد 
تعیین می شود

در نشست ستاد بازآفرینی شهری مطرح شد؛

موافقت وزیر راه با شهرک سازی در جزایر هرمزگان

رزم حسینی خبر داد:

ترخیص ٤.۲ میلیون تن مواد اولیه از گمرکها 
تا پایان امسال

اقتصادی 6

گروه اقتصادی - سرانجام مجلس 
کلیات طرح ســاماندهی عرضه خودرو 
در بورس را تصویب کرد که بر اســاس 
آن هر شخص می تواند هر سه سال یک 
بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس 
کاال خریــداری کند و قبل از پایان ســه 
ســال مقرر نمی تواند اقــدام به فروش 

خودرو کند.
طرح ســاماندهی بازار و صنعت 
خــودرو از ســوی مجلس نشــینان از 
چندی پیش مطرح شــده است. طرحی 
که گفته شــد به زودی  اجرا  می شــود 
و محــور اصلــی آن، عرضه خودرو در 
بورس کاالی ایران به منظور شــفافیت 
بــاالی معامالت این بــورس و تحقق 
اهداف برای تبدیل خودرو به یک کاالی 

مصرفی است. بر این اساس کلیات این 
طرح در هفته جاری در کمیسیون صنایع 

و معادن تصویب شد.
بر این اساس و به گفته نمایندگان 
مجلس، تمامی خودروهای مشــمول 
طــرح مذکور باید در بورس کاال عرضه 
شــوند و در صورتی کــه خودروهای 
مشــمول در بورس عرضه نشوند، جرم 
انگاری شــده و خریدار مشمول تبصره 
)۱( مــاده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز می شود.
اولویت با چه کسانی است؟

اولویــت تقاضــا در ایــن طرح 
با افرادی اســت کــه دارای کد ملی و 
گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ 
پالک فعالی به نامشــان نباشد. در طرح 

ساماندهی عرضه خودرو، خودروهای 
تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه 
در بورس معاف هستند و شورای رقابت 
خودروهای مشــمول طرح ساماندهی 
عرضه را مشــخص می کند. درواقع این 
طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو 
در بورس است و شورای رقابت موظف 
اســت هر شــی ماه یکبار خودروهای 
مشمول این طرح را با توجه به شاخص 
هایی مانند تورم، شــدت فاصله قیمت 
 کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و نظایر آن 

مشخص کند.
بر این اســاس مصارف مختلفی 

بــرای هزینه کرد مابــه التفاوت قیمت 
فــروش خودرو در بورس و قیمت پایه 
در نظر گرفته شــده است که شامل ۲۰ 
درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی 
و جایگزینی خودروهای فرســوده، ۱۰ 
درصد افزایش کمیــت و کیفیت تولید 
خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه به خودروسازان برای 

تحقیق و توسعه می شود.
امکان واردات خودرو

در طــرح ســاماندهی عرضــه و 
تولید خــودرو، واردات خودرو تحت 
شــرایطی دیده شده اســت. می توان 

از محــل صادرات خــودرو و قطعات 
آن یــا صادرات نفت خــام یا ارز بدون 
منشــاء خودرو وارد کرد که شرایط فنی 
و کیفــی خــودرو را وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تعیین می کند. در حال 
حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون 
مصوب شده و جزئیات در جلسات آتی 

بررسی می شود.
خرید خودرو در بورس، هر 

سه سال یک بار
در بورس کاال به هر خودرو توسط 
بورس یک شناســه یا کد تعلق می گیرد 
که به این شکل خرید و فروش خودرو 
قابل ردیابی خواهد بود و هر شــخصی 
می تواند هر ســه ســال یک بار با یک 
کــد ملی، یک خــودرو در بورس کاال 

خریداری کند و قبل از پایان ســه سال 
مقرر نمی تواند اقدام به فروش آن کند.

اگــر شــخصی قبل از پایان ســه 
ســال، اقدام به فروش خودرو کند، باید 
۸۰ درصــد از مابه التفاوت قیمت پایه و 
قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به 
دولت پرداخت کند و این موضوع برای 

از میان برداشتن داللی است.
از مــازاد قیمــت تمام شــده هر 
خودرویی که توسط کارخانه دار ساخته 
و بــه بــورس ارائه می کنــد صندوقی 
در وزارت صمت تشــکیل می شــود 
کــه از محــل آن، ۱۰ درصــد به عنوان 
پاداش بــه تولیدکننده خــودرو بابت 
 افزایــش کمی و کیفی خودرو پرداخت 

می شود.

شرایط خرید خودرو در بورس

گروه اقتصادی- "رضا اردکانیان" 
در پیامی به "همایش بین المللی اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا و نقــش ژئوپلیتیک 
مناطق آزاد در توســعه منطقه ای" که در 
بندر انزلی برگزار شــد، اظهار داشــت: 
اتحادیــه اقتصادی اوراســیا در صورت 
افزایش کارکــرد خود، می تواند از اعضا 
و شــرکای تجاری خود در برابر تاثیرات 
منفی جهانی شــدن محافظــت و به آنها 
بــرای بهبود قابلیت رقابت جهانی کمک 

کند.
وی تصریح کــرد: همین اهمیت، 
سبب ســاز حضــور و دخالــت برخی 
کشورهای فرامنطقه ای شده و در صورت 
کامیابــی، می تواند تمام منطقه و از جمله 
ســازمان نوظهــور اتحادیــه اقتصادی 

اوراسیا را تحت تاثیر قرار دهد.
اردکانیان با بیــان این که تحوالت 
اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران، 
نمایانگر وجــود عوامل ناامنی در منطقه 
است، گفت: با توسعه همکاری با اتحادیه 
اقتصــادی اوراســیا و افزایش ضریب 
وابســتگی متقابل اقتصاد کشــورهای 
منطقه و با توسعه تجارت متقابل، می توان 
از بروز ناامنی های بیشتر جلوگیری کرد.

برای  بیشتر  ضرورت تالش  

همگرایــی اقتصادی کشــورهای 
منطقه اوراسیا

وزیــر نیرو گفــت: به دلیل ماهیت 
نویــن تهدیدهــا و با توجه به وســعت 
چالش ها و تعارض های امنیتی در منطقه 
وســیع اوراســیا، الزم و ضروری است 
تالش های بیشــتری بــرای همگرایی 
اقتصــادی کشــورهای منطقه صورت 
پذیرد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر 

این مهم را فراهم کرده است.
ایــران می تواند نقــش قابل 
توجهــی در تحکیــم همکاری های 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کند

اردکانیــان گفــت: ایــن اتحادیه، 
می توانــد محور ایجــاد چارچوب های 
جدید همکاری های منطقه ای در اوراسیا 
باشــد و در این میان، جمهوری اسالمی 
ایران نیز با توجه به الزامات همســایگی 
و موقعیــت خــاص جغرافیایــی و نیز 
موقعیت ترانزیتی برتــر، می تواند نقش 
قابل توجهــی در تحکیم همکاری های 
اتحادیــه اقتصادی اوراســیا ایفا کرده و 
خود نیز از قِبل این همکاری منتفع شود.
اردکانیــان گفــت: بنابــر همــه 
واقعیت های موجود، جمهوری اسالمی 
ایران، یک قدرت بالقوه منطقه ای اســت 

کــه بــرای بالفعل ســاختن آن، نیازمند 
همکاری هــا و همگرایی بیشــتر منطقه 
ای اســت و اتحادیه اقتصادی اوراســیا، 
می تواند چنین فرصتی را فراروی کشور 

قرار دهد.
وی افــزود: با چنیــن رویکردی، 
تعامــل و نقش فعــال ایران بــا منطقه 
اقتصادی اوراسیا واجد اهمیت مضاعف 

می شود.
وزیر نیرو با بیان این که ایفای نقش 
موثر در یک ســاختار منطقه ای، نیازمند 
سطحی از برنامه ریزی برای اتخاذ چنین 
مســئولیتی است، اظهار داشت: بر همین 
اساس همکاری جمهوری اسالمی ایران 
بــا اتحادیه اقتصادی اوراســیا در قالب 
موافقت نامه تجارت آزاد را الزم اســت 
به مثابه یک پروژه ملی تعریف و الزامات 
اجرای موفق آن  را در داخل کشور فراهم 

کرد.
اردکانیــان، برنامه محوری، تدوین 
راهبرد همــکاری اقتصادی و به تبع آن، 
دســتورالعمل اجرایی کار بــا اتحادیه 
موصوف، یکپارچه ســازی نظام تصمیم 
سازی و اجرا و از همه مهم تر، ایجاد زیر 
ساخت های تجاری اعم از سخت افزاری 
بنــدری،  زیرســاخت های  شــامل 

جــاده ای، دریایی، هوایــی، انبارداری، 
اطالعات،  فنــاوری  زیرســاخت های 
سردخانه های عظیم، پایانه های صادراتی 

را از جمله این الزامات برشمرد.
زیرســاخت های  همچنیــن  وی 
نرم افــزاری شــامل رژیــم تنظیم کننده 
مقررات متناســب بــا بازار اوراســیا، 
گمرکی،  روند هــای  هماهنگ ســازی 
تنظیم و به روزرســانی قوانین گمرکی، 
یکپارچه ســازی سیســتم مقررات فنی 
به ویژه مقــررات اســتاندارد اجباری و 
بهداشت گیاهی و دامی، یکپارچه سازی 
سیســتم انطبــاق ارزیابی اســناد برای 
محصوالت صادراتی، ایجاد ســاز و کار 
مناســب برای تشــخیص و احراز مبدا 
کاالهــای وارداتــی و صادراتی را دیگر 
الزامات مورد اشاره برشمرد که الزم است 

روی آن تمرکز بیشتری صورت پذیرد.
اقتصادی،  مناسبات  توسعه 
برخالف توسعه روابط سیاسی، 
صرفا بــر مبنای اراده ها شــکل 

نمی گیرد
وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش 
کــرد که توســعه مناســبات اقتصادی، 
برخالف توســعه روابط سیاسی، صرفا 
بر مبنای اراده ها شــکل نمی گیرد، بلکه 
نیازمنــد "الزامات" اســت. تــا طرفین 
الزاماتی را در داخل فراهم نکرده باشند، 
نمی توانند به توســعه ســریع مناسبات 

تجاری دست یابند.
اردکانیــان تاکید کــرد: بر همین 
اســاس، همکاری بــا اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا را باید بــه مثابه یک پروژه ملی 
در نظــر گرفت که طــی آن هماهنگی و 
همکاری تمامی دســتگاه های اجرایی و 
بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.

 تاکیــد بــر نقــش بخــش 

خصوصی
وی در عین حال گفت: طبیعتا بدون 
بخــش خصوصی قوی و بــدون ایجاد 
زیرســاخت های مورد اشــاره نمی توان 
انتظار بهره گیــری حداکثری از ظرفیت 
موافقت نامــه تجارت آزاد بــا اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا را داشت.
وی گفــت: در کنــار توجه خاص 
به ایجاد زیرســاخت های تجاری، الزم 
اســت توجه ویــژه ای نیز بــه متولیان 
اجــرای موافقت نامه به عمــل آید. در 
ایــن چارچوب ضروری اســت ضمن 
بازنگری در ســاختار و کارکرد سازمان 
توســعه تجارت به عنــوان متولی اصلی 
تجارت کشــور، به تقویــت جایگاه آن 

پرداخته شود.
حداکثرســازی  الزامــات 
از ظرفیت موافقت نامه  اســتفاده 
موقــت تجــارت آزاد بــا اتحادیه 

اوراسیا
وزیر نیرو، به روزرســانی و ارتقای 
نقــش و عملکرد ســایر ســازمان های 
تخصصی و پشــتیبان مانند اســتاندارد، 
دامپزشــکی، گمرک، اتاق بازرگانی )به 
عنوان نماینده بخش خصوصی(، سازمان 
بنادر و دیگر ســازمان های حمل و نقلی، 
در کنار رفع ناهماهنگی های سازمانی و 
پرهیز از بخشــی نگری را از جمله دیگر 
الزامــات موفقیــت در حداکثرســازی 
اســتفاده از ظرفیت موافقت نامه موقت 
تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

برشمرد.
وی دیگــر الزامــات در این بخش 
را  توجــه ویژه به رژیم تجاری صادرات 
محور با مقیاس وسیع، تشکیل شبکه های 
تامیــن کاال، ایجــاد پایانه های صادراتی 
مجهز به انبارهای بزرگ، سردخانه های 

عظیــم، ابزارهای ســورت بندی کاال و 
بســته بندی کاالهای صادراتی، تشکیل 
شرکت های مدیریت صادرات در مقیاس 
بین المللی، ایجــاد مراکز تجاری در هر 
یک از کشــورهای عضــو اتحادیه و نیز 
تحول بنیادین در آموزش و تربیت نیروی 
انســانی متخصص در امــور مذاکرات 

تجاری و تجارت بین الملل عنوان کرد.
وزیر نیرو همچنین گفت: برگزاری 
این چنین همایش هایی می تواند به توسعه 
شناخت و عمومی ســازی ظرفیت های 
همــکاری با اتحادیه اقتصادی اوراســیا 

منجر شود.
وی یادآوری کــرد: اکنون که وارد 
ســال دوم اجــرای موافقت نامه موقت 
تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
می شــویم، ضروری است ضمن آسیب 
شناسی و بازســنجی عملکرد یک سال 
گذشــته، با برنامه ریزی بهتر و حل موانع 
و چالش های فرارو، مسیری متفاوت در 
پیــش بگیریم تا بتوانیــم از ظرفیت این 

موافقت نامه بهره بیشتری بگیریم.
اتحادیــه اوراســیا فرصتی 
برای توســعه صادرات  بی بدیل 

کشور
وی خاطرنشــان کــرد: اتحادیــه 
اقتصــادی اوراســیا با جمعیتــی افزون 
بــر ۱۸۳ میلیــون نفر و حجــم تجارت 
خارجی ۷۵۰ میلیارد دالری و اختصاص 
۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، 
فرصت بی بدیلی برای توسعه صادرات 
کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف 
ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و به تبع 
آن، بهبود ضریب ریسک سیاسی و امنیتی 

کشورهای عضو و از جمله ایران است.
اتحادیــه اروپا بــه مثابه یک 

پروژه ملی دیده شود  

وی پیشنهاد کرد: اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا را بــه مثابه یک پــروژه ملی و 
به عنوان "پایلوت توســعه مناســبات 
اقتصادی" در نظر گرفته و بر اســاس آن 
ضمــن رفع موانع و مشــکالت تجارت 
خارجی، بــه ایجاد الزامــات مورد نیاز 
برای بهره گیری حداکثری از این ظرفیت 

پرداخته شود.
راهبرد  تدویــن  ضــرورت 
همــکاری اقتصادی بــا محوریت 

تولیدات صادرات محور
اردکانیــان گفت: بنابراین با در نظر 
گرفتــن پیش فرض ورود به فاز تجارت 
آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا باید از هم اکنون به سمت تدوین 
راهبرد همــکاری اقتصادی با محوریت 
تولیــدات صادرات محــور و با در نظر 
داشــتن مزیت های نسبی )رژیم تجاری 

صادرات محور( حرکت کنیم.
افزایش  بــرای  برنامه ریزی 

حجم ترانزیت به ۵۰ میلیون تن
 وزیــر راه و شهرســازی اظهــار 
داشــت: برای رســیدن بــه ظرفیت ۵۰ 
میلیون تنی باید زیرســاخت ها را توسعه 
بدهیــم که یکی از مهمترین آنها که تاکید 
رهبــری و رییــس جمهــوری را دارد 
توســعه کریدور شــرقی – غربی است 
و همچنین کریدور شــمال – جنوب را 
هم باید گسترش بدهیم. محمد اسالمی 
نیز در مراســم » اتحادیه اوراسیا و نقش 
ژئوپلتیک مناطق آزاد در توســعه روابط 
منطقه ای« با بیان اینکه افزایش ترانزیت 
را در دســتور کار قــرار داده ایم گفت: با 
افزایش زیرســاخت ها و لجســتیک بنا 
داریم ســهم خود را در منطقه از ترانزیت 

افزایش بدهیم.
وی با بیان اینکه انزلی از مزیت های 

بسیار خوبی در این امر برخوردار است، 
گفت: مجاورت با دریای خزر و کریدور 
شــمال – جنوب و عضویــت راه آهن 
جمهوری اســالمی ایــران در اتحادیه 
راه آهــن کشــورهای ســی آی اس و 
تمامالت چند جانبه راه آهن ها و همچنین 
مبــادالت بندری ایــن فرصت را در این 
منطقه به وجود آورده که حجم ترانزیت 
از حاشیه خزر، ترکیه و اروپا تا اقیانوس 

هند را به دست بیاوریم.
وزیر راه و شهرســازی بــا تاکید 
بــر اینکه افزایش ترانزیــت از ۱۰ به ۵۰ 
میلیون تن را در برنامه داریم گفت:  برای 
رســیدن به ظرفیت ۵۰ مییــون تنی باید 
زیرساخت ها را توسعه بدهیم که یکی از 
مهمتریــن آنها که تاکید رهبری و رییس 
جمهوری را دارد توسعه کریدور شرقی 
– غربی است و همچنین کریدور شمال 

– جنوب را هم باید گسترش بدهیم.
اسالمی ادامه داد: امروز برای تحقق 
این برنامه شــاهد اتصال راه آهن قزوین 
– رشت هســتیم که باید این خط ریلی 
به بنادر آســتارا و انزلی برســد همچنین 
راه آهــن چابهــار – زاهــدان در حال 
ساخت است و ماه اینده را ه آهن ایران به 

افغانستان به افتتاح می رسد.
وی با اشاره به هدف گزاری افزایش 
ظرفیت بنادر کشــور اظهار داشــت: به 
دنبال این هســتیم که بنادر را به ظرفیت 
۳۰۰ میلیون تن برســانیم و با همکاری 
کشورهای خارجی و سرمایه گذاری آنها 
در بنادر بتوانیم این برنامه را محقق کنیم 
و آنها هم می توانند از فرصت حضور در 

بنادر عمان بهره مند شوند.
وزیر راه و شهرسازی از راه آندازی 
خط کشتیرانی رو-رو در بندر کاسپین و 

امیرآباد در آ ینده نزدیک خبر داد.

وزیر نیرو گفت: حدود ۳۰ میلیون نفر از هموطنان مشمول تخفیف صددرصدی در چارچوب طرح برق امید خواهند شد، امید است به سمتی برویم که با همراهی مردم با کم شدن تعداد پرمصرف ها 
بیشترین نفع عاید وزارت نیرو شود و صرفه جویی در سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه ها صورت گیرد.

اتحادیه اوراسیا ظرفیت تبدیل شدن به یک 
قطب  مهم اقتصادی و سیاسی جهان را دارد

معاون امور صنایع وزارت صمت عنوان کرد:

واردات در مقابل صادرات برای 
۷۰۰ ردیف تعرفه ای

گــروه اقتصادی - معاون امور صنایــع وزارت صمت اظهار کرد: حدود ۶۳۰ 
ردیف تعرفه برای کاالهای اساســی و حدود ۷۰ تا ۸۰ تعرفه برای کاالهای ضروری 
اعالم شد که روش تامین ارز آنها می تواند واردات در مقابل صادرات خود، واردات 

در مقابل صادرات غیر، استفاده از ارز اشخاص و سرمایه گذاری خارجی باشد.
مهدی صادقی نیارکی در نشســت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار 
داشــت: واردات ما در هفت ماهه به امســال به طور وزنی ۷.۲۸ و به طور ارزشی ۲۱ 
درصد کاهش پیدا کرده اســت یعنی کاالهایی که ارزش افزوده بیشــتری دارند کمتر 
وارد شــدند در مورد صادرات نیز ۱۸.۲ میلیارد دالر بود که حدود ۲۳ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
نیارکی اضافه کرد: ثبت سفارش ۲.۲ درصد افزایش داشته و تامین ارز ۱۷ درصد 
کاهش. مراجعات مکرر تولیدکنندگان ما را به فکر انداخته تا در این مورد بررســی 
بیشتری کنیم، از دو ماه گذشته ۲۶۰ ردیف تعرفه را به طور دقیق کنترل کردیم نسبت 

به سال گذشته ثبت سفارش ۶ درصد رشد داشته و تخصیص ۱۳ درصد کاهش.
وی افــزود: در مورد تامین در حوزه برق و لوازم خانگی ۲۹ درصد کاهش، در 
صنایــع فلزی ۵۴ درصد کاهش، در صنایع معدنی ۷۶ درصد کاهش، در نســاجی و 
پوشاک ۴۹ درصد کاهش و ماشین آالت ۵۰ درصد کاهش داشته است که در مجموع 

در حوزه تامین با ۵۳ درصد کاهش روبه رو بودیم.
وی افــزود: ایــن گزارش ها منجر به دو مصوبه شــد. اولیــن تصمیمی که تیم 
اقتصــادی دولــت در این مورد گرفــت مصوبه ۱۳ آبان بود کــه به ترخیص فوری 
کاالهای اساســی و ضروری موجود در گمرک بپردازد تعرفه هایی که مشــمول این 
طرح بودند را اعالم کردیم و یک میلیون و دویســت و کاال تا به اینجا بر اســاس این 

مصوبه آزاد شده است.
معــاون امــور صنایع وزارت صمت خاطرنشــان کرد: مصوبــه دوم ماحصل 
گزارشــاتی بود که در وزارت صمت تبیین شــده بود و مصوب ۱۲ آبان است. حدود 
۶۳۰ ردیــف تعرفه برای کاالهای اساســی و حدود ۷۰ تــا ۸۰ تعرفه برای کاالهای 
ضروری اعالم شد که روش تامین ارز آنها می تواند واردات در مقابل صادرات خود، 
واردات در مقابل صادرات غیر، اســتفاده از ارز اشــخاص و سرمایه گذاری خارجی 
باشــد این تعرفه با نگاه به کاالهایی که واردات کمتری در آنها داشتیم مشخص شده 

است.
وی افزود: کســانی که در خارج از کشــور ارز دارند باید حساب ریالی خود را 

اعالم کنند و بعد از نهایی شدن ثبت سفارش کاالهای خود را بگیرند.
وی در مورد سوالی پیرامون کارت های بازرگانی غیرتولیدی پرسیده شد گفت: 

تفکیکی در کارت های تولیدی و غیرتولیدی در این سامانه وجود ندارد.
نیارکــی همینطور در جواب ســوالی در مورد ناقص بودن لیســت اقالمی که 
اعالم شــده اند، گفت: اگر قرار باشــد همه کاالهای واســطه ای، مواد اولیه و غیره را 
وارد لیست کنیم، نزدیک به ۳۰۰۰ تعرفه می شد اما به سراغ کاالهایی رفتیم که کمتر 
وارد شــدند تا بتوانند از این فرصت اســتفاده کند و اگر شرایط نرمال شود می شود به 

لیست اضافه کرد.
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اتحادیــه اقتصادی اوراســیا با جمعیتی افزون بــر 183 میلیون نفر و حجم تجــارت خارجی 7۵۰ 
میلیــارد دالری و اختصــاص 3.2 درصــد تولید ناخالــص داخلی جهان، فرصــت بی بدیلی برای 
توســعه صادرات کشــور و گســترش تجارت متقابل با هدف ایجاد وابســتگی متقابل اقتصادی 
و به تبع آن، بهبود ضریب ریســک سیاســی و امنیتی کشــورهای عضو و از جمله ایران اســت.

اردکانیان در پیامی به »همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه منطقه ای«:


