
گروه اقتصــادی - معاون وزیر، 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
ایران گفت: ۲۰ هزار شغل جدید امسال 
در واحدهای فعال شهرک های صنعتی 

کشور ایجاد شد.
علی رســولیان در حاشیه بازدید 
از واحدصنعتی الیاف ساویس دلیجان 
افزود: این تعداد شغل با بهره برداری از 
یک هزار و ۱۶۰ واحد صنعتی در ســال 
جاری در شــهرک های صنعتی کشور 

ایجاد شده است.

وی بــا تاکیــد برتوســعه در 
شهرک های صنعتی اظهار داشت: برای 
تحقق این مهم تامین زیرســاخت های 
الزم بــرای فعــاالن اقتصــادی بخش 
خصوصی و حمایــت از بهره برداری 

و فعالیت در شهرک ها ضروری است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران گفت: پیش 
بینی می شــود در قانون بودجه به حوزه 
صنعت و زیرساخت های شهرک های 

صنعتی توجه ویژه ای شود.
رسولیان اضافه کرد: تسهیل فعالیت 

بخش خصوصی در شهرک های صنعتی 
و حذف بروکراســی اداری در مســیر 
فعالیت بنگاه هــای اقتصادی ضروری 
است. وی با اشاره به اینکه ایجاد رفاه و 
آسایش برای مردم هدف اصلی اقدامات 
دولت اســت، بیان کرد: برای رسیدن به 
این هدف باید اشــتغال و تولید افزایش 

پیدا کند و برای افزایش تولید باید شرایط 
فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

رسولیان ادامه داد: فعاالن اقتصادی 
از زمــان واگذاری زمین تا بهره برداری 
باید حمایــت شــوند چراکه جهش 
تولیــد با افزایش تولید و فعالیت بخش 

خصوصی تحقق پیدا می کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایــران افزود: 
با همــکاری شــرکت های خدماتی، 
آب و بــرق مورد نیــاز صنایع فعال در 
شــهرک های صنعتی اســتان مرکزی 
تامین می شود.اســتان مرکزی به عنوان 
چهارمین قطب صنعت کشور بیش از 

۲ هــزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک 
و بزرگ دارد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی ایران:

۲۰ هزار شغل در شهرک های صنعتی کشور 
ایجاد شد 

گــروه اقتصــادی -۳۰پروژه 
بهداشــتی درمانی هرمزگان با حضور 
وزیــر بهداشــت درمــان و آموزش 
پزشــکی به بهــره برداری رســید یا 

عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در ایــن  آیین  بهره برداری 
از ابن پروژه ها را رهاوردی مهم دولت 
تدبیر وامید برای توســعه هر چه بهتر 
بخش سالمت هرمزگان دانست.دکتر 
حسین فرشیدی اعتبار این پروژه ها را 
حدودبیش از ۲هزار و۳۷۲میلیارد ریال 

اعالم کرد.
وی اظهار داشت: افتتاح ۶ پروژه 
بهداشــتی و درمانــی در بندرعباس، 
افتتاح پنج پروژه بهداشتی درمانی در 
میناب، افتتاح ۶پروژه بهداشتی درمانی 
در بشــاگرد، افتتاح ۲ پروژه بهداشتی 

درمانــی در قشــم,  آغــاز عملیات 
اجرایی ۶ پروژه بهداشــتی درمانی در 
بندرعباس،  افتتــاح و بهره برداری ۳ 
پروژه بهداشــتی درمانی در سیریک و 
افتتاح یک پروژه درمانی در جاســک  
از برنامه های ســفر یــک روزه  وزیر 

بهداشت به هرمزگان است.
وی ادامــه داد: ایــن طرح ها به 
صورت همزمان در شهرســتان های 
بندرعباس، میناب، بشــاگرد، قشــم، 
ســیریک و جاســک به بهره برداری 
رســید.وی تصریح کــرد: اورژانس 
بزرگ بیمارســتان شــهید محمدی، 
اتاق عمل بیمارســتان کودکان، بخش 
بســتری و CT بیمارســتان کودکان، 

پایگاه ســالمت سجادیه، مرکز جامع 
ســالمت خونسرخ و پایگاه اورژانس 
دهنــو از طرح هــای قابــل افتتاح در 

شهرستان بندرعباس است.
فرشــیدی ادامــه داد: همچنین 
در ایــن روز طــرح LDR  مرکــز 

تخصصی زنان و زایمان بیمارســتان، 
افتتاح اورژانس بیمارســتان حضرت 
ابوالفضــل )ع(، افتتاح مرکز خدمات 
جامع سالمت روســتایی سرمست، 
افتتــاح رســمی مرکز درمان بســتر 
توکهور و هشتبندی و افتتاح سه واحد 
محل زیســت پزشک و ماما سرمست 
 در شهرســتان میناب به بهره برداری 
رسید. وی یادآورشــد: افتتاح شبکه 
بهداشــت و درمــان، افتتــاح بخش 
تاالســمی بیمارستان و بهره برداری از 
اورژانس بازســازی شده از طرح های 
بهداشتی درمانی در سیریک است.وی 
بیان داشت: افتتاح پنج خانه بهداشت 
در روستاهای گوروی، درکاه، موردان، 

اوهکن و کور و افتتاح بخش تاالسمی 
در شهرستان بشاگرد و همچنین افتتاح 
چهار واحد منــازل متخصصان و ۱۰ 
واحد منازل پزشکان در قشم از دیگر 
طرح هــای افتتاحی بــا حضور وزیر 

بهداشت است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان خاطرنشــان کــرد: ظرف 
یکســال گذشــته با وجــود کرونا، 
اقدامات خوبی در اســتان انجام شــد 
کــه می توان بــه افزایش۱۴درصدی 
جامعه علوم پزشــکی هرمزگان اشاره 
کرد.بــه گفته فرشــیدی در این مدت 
۲۷۰بهورز و۵۵پرســتار جدید جذب 
شــدند و در مجموع ۴۵تخت ای سی 
یو با کمک های وزارتخانه و مساعدت 
های استانی به ظرفیت بیمارستان های 

هرمزگان افزوده شد.

گــروه اقتصادی - در حالی که 
پیش از ایــن آخرین مهلت پرداخت 
آورده اولیه برای متقاضیان و کارگران 
ثبت نام کرده در ســامانه جامع اقدام 
ملی مســکن ۳۰ دی ماه اعالم شــده 
بود، معاون وزیر کار از تمدید مهلت 
واریز آورده اولیه و تکمیل موجودی 
کارگــران و زنان سرپرســت خانوار 

شاغل کارگر تا ۷ بهمن ماه خبر داد.
مطابق اعــالم معاونت فرهنگی 
اجتماعــی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، مهلت واریــز آورده اولیه 
برای متقاضیان دارای شــرایط ویژه  
کارگران، بازنشســتگان، مســتمری 
بگیــران و زنان سرپرســت خانوار 

شاغل کارگر که پیش از این در سامانه 
جامع اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده 

اند تا ۷ بهمن ماه تمدید شده است.
تســهیالت و اقدامات حمایتی 
وزارت کار در طــرح مســکن ملی، 
کارگران، بازنشســتگان و سایر گروه 
های هدف واجد شرایط ثبت نام شده 
در ایــن طرح را در بر می گیرد و پیش 
بینی می شــود با اختصاص کمکهای 
دولت و حمایــت مالی وزارت کار، 
قیمت تمام شده مسکن برای کارگران 

تا ۲ درصد کاهش یابد.
دی ماه ســال گذشته تفاهم نامه 
مشــترک میــان وزارت کار و راه و 
شهرســازی به منظور تأمین مسکن 

کارگــران و بازنشســتگان تامیــن 
اجتماعی در قالب ساخت ۲۰۰ هزار 

واحد مسکونی به امضا رسید.
در این راســتا تفاهم نامه ســه 
جانبه ای میان وزارت کار، شــرکت 
عمران شــهرهای جدیــد و اتحادیه 
اســکان منعقد شــد که بر اساس آن، 
اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران 
)اســکان( مدیریت ساخت ۳۰ هزار 
واحد مســکونی را برعهده گرفت و 
مقرر شــد ۱۰ هزار واحد آن حداکثر 
ظرف ســه سال در ۱۰ شهر جدید در 
اســتان های آذربایجان شرقی، البرز، 
اصفهان، بوشــهر، تهران، ســمنان، 
خراســان رضوی، فــارس، مرکزی 

و سیســتان و بلوچســتان احداث و 
کارگران از مزایای اجرای تفاهم نامه 

بهره مند شوند.
امضای این تفاهم نامه سه جانبه 
در واقع اولین قــرارداد اجرای طرح 
اقدام مســکن ملی ویژه مشــموالن 
تحت پوشــش قانون کار و سازمان 
تأمیــن اجتماعــی بود کــه با هدف 
ســاخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در 

شهرهای جدید آغاز شد.
بــه گفته شــریعتمداریـ  وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــیـ  از 
ظرفیــت شــهرک های صنعتــی در 
این پروژه اســتفاده خواهد شــد تا 
کارفرمایان به اســتناد ماده ۱۴۲ قانون 

کار در این طرح مشارکت داده شوند 
و ظرفیت  جامعه کارگری نیز به منظور 
تامین زمین و مســکن کارگران مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت.بر اساس 
آخرین آمارهــا از مجموع ۸۵۰ هزار 
نفــر از کارگران و بازنشســتگان و 
مستمری بگیران واجد شرایط ثبت نام 
کننده در طرح اقدام ملی مسکن، ۱۷۵ 
هزار نفر در فرایند ثبت نام، پرداخت 
آورده اولیــه و تکمیل موجودی قرار 
گرفته و بیــش از ۶۲ هزار و ۵۸۰ نفر 
از ثبت نام کننــدگان طرح اقدام ملی 
مســکن را زنان سرپرســت خانوار 
تشکیل داده اند.آن دسته از مشمولین 
کــه در طرح اقدام ملی مســکن ثبت 

نــام و  پس از تأیید و احراز شــرایط، 
آورده اولیه خود را واریز کرده باشند 
در اولویت واگذاری هستند و در فاز 
بعد، تعاونی های مســکن واحدهای 
تولیــدی و صنعتــی در اولویت قرار 

خواهند گرفت.
با توجه بــه آنکه مهلت تکمیل 
موجودی یک هفته دیگر تمدید شده،  
کارگــران و کلیه مشــموالنی که در 
فرآیند ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
واجد شرایط شناخته شده اند تا هفتم 
بهمن مــاه فرصت دارند به ســامانه 
tem.mrud.ir مراجعه و نســبت 
به واریز ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه 

خود اقدام کنند.

با حضور دکتر نمکی انجام شد:

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی۳۰ پروژه بهداشتی و درمانی در هرمزگان

تمدید مهلت یک هفته ای کارگران برای واریز آورده ۴۰ میلیون تومانی

صمــت  وزیــر  معــاون 
اعمــال  خصــوص  در 
تشــویقی  سیاســت های 
وزارت صنایــع برای جذب 
ســرمایه گذاران خارجی در 
کشــور نیز گفــت: وزارت 
صنایــع به دنبــال حمایت 
از جــذب ســرمایه گــذار 
خارجــی و تولیــدات تحت 
لیســانس اســت که نمونه 
دوجانبــه  همــکاری  آن 
شــرکت نیکســان صنعت 
ســاوه در انعقاد قرارداد با 
کمپانی ســوزوکی اســت.

اقتصادی 6
گروه اقتصادی-مهدی صادقی 
نیارکی در جریان بازدید از شــرکت 
نیکســان صنعت واقع در منطقه ویژه 
اقتصادی شهر صنعتی کاوه شهرستان 
ساوه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
بخــش عمده ای از مشــکالت ارزی 
تولیدکنندگان طی دو  ماه گذشته مرتفع 
شــده و روند تخصیص و روش های 
تامین ارز نیز براســاس مشــاهدات 
ســامانه ارزی از جمله ارز اشخاص و 
ارز حاصل از صــادرات خودرو و ... 

توسعه و رشد یافته است.
او افــزود: خوشــبختانه کاهش 
مراجعین به نسبت سه ماهه گذشته و 
تثبیت و تعدیل نــرخ ارز کمک کرده 
است تا سرعت تامین و تخصیص ارز 

در حوزه تولید افزایش پیدا کند.
وی در ادامه با اشــاره به صنعتی 
بــودن اســتان مرکزی گفــت: تعداد 
زیادی از صنایع و تجهیزات ســاخت 
محور در این اســتان فعالیت دارند که 
اعضای کمیسیون صنایع بازدید از این 
واحدهای صنعتی و تولیدی و بررسی 
مشکالت و موانع پیش رو و آشنایی با 
آخرین دستاوردها و زیرساخت های 
صنعتی و روند تولید را در ســفری دو 
روزه به اســتان مرکزی در دستور کار 

قرار دادند.
معاون وزیر صنایع، رشد تولید در 
سال جهش تولید در شرکت های ساوه 
و زرندیه را نویدبخش رشد تولیدات 
صنعتی در کشــور دانست و افزود: در 
هشت ماهه نخست سال جاری از ۲۸ 
رشته فعالیت منتخب صنعتی در کشور 
خوشبختانه ۲۰ رشته منتخب از جمله 
صنعت لوازم خانگی دارای رشد مثبت 

تولید بودند.
وی، بــه رشــد ۲۸ درصدی در 
تولید داخلی یخچال فریزر، رشــد ۵۸ 
درصدی تولید ماشــین لباسشــویی، 
افزایش ۶۰ درصدی تولید تلویزیون در 
سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره 
کرد و افزود: رشــد ۲۵ درصدی تولید 
الستیک و افزایش تولید ۲۶ درصدی 
سواری و نیز رشد قابل توجه در صنایع 
دیگر کمک می کند تا در مجموعه های 
تولیدی نظیر  قطعه سازی و مواد اولیه 
رونق و جهش تولید شــکل بگیرد و 
موجب می شــود تا زنجیره تولید در 

کشور رشد پیدا کند.
معاون وزیر صمت در خصوص 
اعمال سیاســت های تشویقی وزارت 
صنایــع برای جذب ســرمایه گذاران 
خارجی در کشــور نیز گفت: وزارت 
صنایع بــه دنبال حمایــت از جذب 
سرمایه گذار خارجی و تولیدات تحت 
لیســانس است که نمونه آن همکاری 
دوجانبه شرکت نیکسان صنعت ساوه 
در انعقاد قرارداد با کمپانی ســوزوکی 

است.
و  برنــد  تحــت  تولیــد  وی 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 
را مــورد تاکید قرار داد و با اشــاره به 
تقویت نمانام های داخلی در کشــور 
گفت: باید بتوانیم نیاز بخشی از جامعه 
برای مصرف کاالیی با برند بین المللی 
را تامین کنیم که در این رابطه تعدادی 
از برندهای ملی در دستور کار است تا 
بتوان برای آنها سبد محصول ایجاد کرد 
و سبد محصول را به بازار عرضه کنند.

صادقــی نیارکی، هــدف اصلی 
وزارت صمــت را تقویت نمانام های 

ملی دانســت و افزود: هدفگذاری و 
شناســایی شــرکت های پیشتاز برای 
تقویــت نمانام های ملی از برنامه های 
وزارت صمــت اســت و بــا تقویت 
همکاری بین بخشی در حوزه زنجیره 

تامین، اجرایی خواهد شد.
وی به هدفگذاری چهار زنجیره 
ارزش در سال جاری از سوی وزارت 
صمت اشــاره کرد و افــزود: صنعت 
لــوازم خانگی یکــی از چهار زنجیره 
ارزشــی اســت که امســال برای آن 
هدفگذاری انجام شــده است و بر این 
اساس مجموعه صنعت لوازم خانگی 
با همکاری بین بخشــی و تقسیم کار 
در حــوزه تامین مــواد اولیه و توزیع 
ســبد محصول باید این نوع همکاری 
را دنبال کنند. وی طراحی محصوالت 
جدید از ســوی صنعت لوازم خانگی 
را مــورد تاکیــد قــرار داد و افزود: 
شرکت های مختلفی به دنبال طراحی 

نوین محصوالت مورد نیاز بازار برای 
رقابت در بازارهای جهانی هستند.

معاون وزیر صمــت در ادامه  با 
اشــاره به هدفگذاری تولید ۹ میلیون 
دســتگاه لوازم خانگی در سال گذشته 
گفت: امسال برای ۱۲ میلیون دستگاه 
لوازم خانگی در کشــور هدفگذاری 
شده اســت که خوشبختانه در ۹ ماهه 
ســال جاری این هدفگذاری محقق 
شده است و رشــد تولیدات صورت 
گرفته بیانگر آن است که مطابق برنامه 

هدفگذاری شده پیش رفته ایم.
وی به فعالیت ۶۰ درصد ظرفیت 
تولید لوازم خانگی در کشــور اشاره 
کرد و افزود: در صورت تقویت بخش 
تحقیــق و توســعه و همچنین نظام 
تامین داخلی و خارجی، درصد تولید 

افزایش خواهد یافت.
وی، محدودیــت واردات لوازم 
خانگــی را یکی از مشــوق های مهم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
تولیدکنندگان داخلی دانست تا بتوانند 
بــازار را تصاحب کننــد و محصول 

رقابتی را عرضه کنند.
معاون وزیر صمت همچنین در 
جریان بازدید اعضای کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس از شرکت نورد و لوله 
صفا شهرســتان ســاوه در خصوص 
ساماندهی صنعت فوالد و قطع دست 
دالالن از این صنعت اظهار کرد: یکی 
از اصــول ابالغیه شــیوه نامه مصوب 
ســتاد اقتصاد مقاومتی دولت، عرضه 
کلیه محصولت فوالدی اعم از اسلب، 
شمش و انواع ورق در بورس کاالست 
که جلسات مستمری در حال برگزاری 
است تا شرکت های بخش فوالد کشور 

مواد اولیه را در بورس عرضه کنند.
وی واقعی سازی تقاضا و سهمیه 
در حــوزه ورق را از دیگــر اقداماتی 
دانست که به موازات عرضه مواد اولیه 
فوالد در بورس در حال انجام اســت 
و در حوزه های دیگــر معاونت های 
دیگر وزارت صنایع در حال پیگیری و 

اجرایی شدن آن هستند.
معاون وزیــر صمت تاکید کرد: 
امیدواریم با عرضه کافی محصوالت 
فوالدی مطابق شــیوه نامه در بورس 
کاال و بهم رسانی تقاضا و عرضه بتوان 
ایــن بازار را ســاماندهی کرد و اجازه 

واسطه گری داده نشود.
وی با تاکید بر رعایت کف عرضه 
کاال اظهار کرد: با مشخص شدن میزان 
تولید شــرکت های فعال در این حوزه 
و عرضه آن در گام نخســت در بورس 
بــرای مازاد تولید بــه ویژه در بخش 
شــمش فوالدی امکان صادرات و ارز 

آوری در دستور کار قرار گیرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ میلیارد دالر ارز برای حمایت از تولید در کشور از سوی 
بانک مرکزی تخصیص یافته است تا بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد.

تخصیص ۱۰ میلیارد دالر ارز 
برای حمایت از تولید
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در دیدار معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با وزیر نیروی ایران؛

باکو از تشکیل کارگروه مشترک کشور های 
منطقه حوضه آبریز ارس استقبال کرد

گروه اقتصادی -معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان از پیشنهاد وزیر 
نیروی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک کشور های منطقه 
حوضه آبریز ارس اســتقبال کرد. رضا اردکانیان در حاشــیه کمیســیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و آذربایجان در دیدار "شاهین مصطفی یف" معاون 
نخســت وزیر جمهوری آذربایجان، با اشاره به سابقه ۵۰ ساله کشور های منطقه 
حوضه آبریز مشــترک ارس، پیشــنهاد داد کارگروه مشترک این حوضه آبریز با 
همکاری کشور های اطراف این رودخانه شامل ایران، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه 
تشکیل شود که طرف آذربایجانی از این پیشنهاد استقبال کرد. قرار شد با تشکیل 
این کارگروه و با حضور کشورهای منطقه، همکاری ها به صورت رسمی در زمینه 
بهره برداری مشترک از این حوضه آبریز به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.در این 
دیدار، وزیر نیرو با اشاره به اتخاذ تصمیمات خوب در سفر پیشین معاون نخست 
وزیر جمهوری آذربایجان به تهران در روز ۲۲ دســامبر گفت: پروتکل مربوط به 
کمیته فنی مشترک، گام بلندی برای تسریع در اجرای پروژه خداآفرین- قیزقلعه سی 
بود.وی به تماس های مکرر خود با وزیر انرژی جمهوری آذربایجان به دنبال این 
ســفر اشاره کرد و افزود: خوشــبختانه به درخواست های وزیر انرژی جمهوری 
آذربایجان در جهت اجرای پروتکل، پاسخ مثبت داده شد.اردکانیان گفت: متقابال 
ما هم در جهت اجرای پروتکل ۲۲ دســامبر ۲۰۲۰ چند درخواســت مشــخص 
داشــتیم که امیدواریم سریعتر اجرا شــود.وزیر نیرو، یکی از این درخواست ها را 
معرفی کارفرمای تکمیل پروژه از سمت آذربایجان عنوان کرد و افزود: امید است 
این کار هرچه زودتر انجام و به طور رسمی و کتبی به ما ابالغ شود.وی گفت: تعیین 
خســارت های احتمالی به جاده و دکل برق و روش جبران آن بر اساس پروتکل، 
درخواست دیگر ما است که امید است زودتر انجام شود. وزیر نیرو یادآوری کرد: 
البته بندهای دیگری هم در پروتکل ۲۲ دسامبر وجود دارد که خوشبختانه امروز 
هم مورد بحث قرار گرفت. درخواســت من به طور کلی این اســت که سریعتر 
قدم های اجرایی برای عملیاتی کردن پروتکل ۲۲ دسامبر برداشته شود.اردکانیان 
اظهار داشت: در خصوص برق هم، انتظار می رود اطالعات الزم تکمیلی از سمت 
جمهوری آذربایجان برای پروژه سنکرون کردن سیستم برق بین ایران، جمهوری 
آذربایجان و روســیه دریافت شود و این داده ها در اختیار مهندسی مشاور ایرانی 
"موننکو" که برای این کار انتخاب شــده قرار داده شود.وی گفت: این اطالعات 
هنوز تحویل نشــده و خیلی مسئله تعیین کننده ای است؛ چرا که فرصت ما برای 
اجرایی کردن پروژه در دولت حاضر رو به اتمام است و بیش از این نباید کار با تاخیر 
مواجه شود  . وی گفت: امروز هم در سند کمیسیون مشترک موارد کمک کننده ای 
در هر دو موضوع آب و برق بین معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و وزیر 
اقتصاد و دارایی ایران مورد توافق قرار گرفت . نخست وزیر جمهوری آذربایجان 
نیز با پیگیری توافقات دیدار گذشــته دو طرف بر اهمیت روابط اقتصادی ایران و 
جمهوری آذربایجان تاکید کرد. "شاهین مصطفی یف" با اشاره به توافق های دیدار 
گذشته در خصوص سدهای خداآفرین و قیزقلعه سی اظهار کرد: در روز ۲۲ دسامبر 
۲۰۲۰ دو کشــور کار بزرگی را انجام دادند و به توافقات مهمی دست یافتند. وی 
همچنین به شیوع ویروس کرونا در جهان اشاره و خاطرنشان کرد: با این وجود، 
جمهوری آذربایجان با هیاتی ۱۴ نفره به کشور ایران سفر کرده تا نشان دهد روابط دو 
کشور چقدر دارای اهمیت است. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان روابط 
دو کشــور در سال های گذشته را خاطرنشان کرد و گفت: با نگاه به شاخص ها و 
نمودار ها، همکاری دو کشور در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل، انرژی و 

دیگر زمینه ها توسعه یافته و نسبت به گذشته بیشتر شده است.

گروه اقتصادی - معاون وزیر 
و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت 
ایران در همایش ویدئو کنفرانســی 
صنعتی- تجاری ایران و روســیه با 
ابراز خرســندی از افزایش مبادالت 
بازرگانی دو کشــور در سال گذشته 
بر ضرورت گسترش همکاری های 
صنعتــی و تجــاری دو کشــور و 
بهره گیری از ظرفیت های طرفین در 
توسعه مبادالت بازرگانی با یکدیگر 

تأکید کرد.
ویدئوکنفرانســی  همایــش 
صنعتی- تجاری ایران و روســیه با 
حضور حمید زادبــوم، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ایران، اولگ 
ریزانتســف، معــاون وزیر صنعت 
و تجارت روســیه، کاظــم جاللی، 
ســفیر ایران در روســیه و جمعی از 

مقامــات و فعاالن حــوزه صنعت و 
تجارت دو کشــور برگزار شد و طی 
آن در خصوص ضرورت گســترش 
همکاری هــای دوجانبــه در تولید 
خودرو، هواپیما، بالگرد، قطعه سازی 
و کشتی سازی و راهکارهای تقویت 
همکاری صنعتــی و تجاری ایران و 

روسیه گفتگو و تبادل نظر شد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران در این نشست 
خطاب بــه معاون وزیــر صنعت و 
تجارت روســیه، با تأکید بر توسعه 
همکاری های دو کشــور پیشــنهاد 
داد بخــش تجارت نیــز به کارگروه 
همکاری مشــترک صنعتی دو کشور 
افزوده شود تا موضوعات تجاری دو 

کشــور به صورت جدی تر عملیاتی 
شــود. وی در ادامه با بیان اینکه این 
همایــش مقدمه ای بــرای برگزاری 
جلســه کارگروه کاری صنعت بین 
دو کشــور در چارچوب کمســیون 
مشترک اســت، گفت: انتظار داریم 
رونمایی های انجام شده، ظرفیت های 
مشــترک دو کشور و تبادل نظر انجام 
شده منجر به توافقاتی در این حوزه ها 

شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان 
توســعه تجارت ایران با اشــاره به 
موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: این 
موافقت نامه می تواند فرصت خوبی 
را بــرای افزایش حجــم تجارت دو 

کشور فراهم کند.
زادبوم در پایان اظهار امیدواری 
کــرد افق هــای قابــل توجهی در 
همــکاری دو کشــور در احــداث 
کشتی های مسافربری، ماهیگیری و 

باربری گشوده شود.
در ادامه اولگ ریزانتسف، معاون 
وزیر صنعت و تجارت روســیه نیز با 
اشــاره به اینکه طرف روســی برای 
گفتگوهای ســازنده با طرف ایرانی 
آمــاده اســت، گفت: ایــن همایش 
بــه عنوان مقدمه ای بــرای برگزاری 
جلســه گروه کاری صنعت روسیه 
در چارچوب کمیســیون مشــترک 
همکاری هــای اقتصادی و بازرگانی 
دو کشــور اســت و انتظــار داریم 

رونمایــی از طرح هایی که از طرف 
شــرکت های ایران و روسیه صورت 
گرفت، منجر به توافق مشخص شود 
و در متن صورت جلســه گروه های 

کاری ثبت شود.
در ادامــه این نشســت کاظم 
جاللی، ســفیر جمهوری اسالمی در 
روســیه نیز با ارائه پیشــنهاد تشکیل 
هلدینگ هــای مشــترک تجاری و 
صنعتی بــا هدف بهره منــدی بهینه 
از کریدور ســبز گمرکی به وزارت 
صنعــت و تجارت روســیه گفت: 
همــکاری مشــترک هلدینگ های 
دو کشــور می تواند نقش مهمی در 
توسعه مراودات بازرگانی بین ایران 
و روســیه داشته باشــد. وی تولید 

مشترک خودرو و قطعه سازی، تبادل 
تجربه، تحقیــق و پژوهش در زمینه 
نوآوری هــای مربوط بــه طراحی و 
ساخت خودروهای سنگین، از جمله 
اتوبوس، کامیون و خودرو ســواری، 
بازاریابی و  ســرمایه گذاری مشترک 

را از دیگر ظرفیت های موجود برای 
همکاری مشترک عنوان کرد

ســفیر ایران در روسیه، توسعه 
تجارت، ترانزیــت و حمل و نقل را 
یکی دیگر از زیرســاخت های مهم 
برای همکاری عنــوان کرد و گفت: 

تکمیل کریدور شمال جنوب، تقویت 
ناوگان دریایی و حمل و نقل ترکیبی، 
شامل حمل و نقل جاده ای – ریلی – 
دریایی ، می تواند در تسهیل تجارت 
بین دو  کشــور همسایه نقش مهمی 

ایفا کند.
وی توســعه بنادر و استفاده از 
کشــتی های باری، فعالیت مشترک 
در زمینــه تولید هواپیما و بالگرد را از 
دیگر ظرفیت هــای قابل توجه برای 

همکاری برشمرد.
گفتنی اســت، در این همایش 
طرف هــای ایرانــی و روســی در 
چارچــوب چهــار گــروه کاری 
شامل هواپیماســازی، کشتی سازی، 
خودروسازی و تجارت مواد غذایی 
امکان توسعه همکاری های دوجانبه 

در این حوزه ها را بررسی کردند.

پیشنهاد تشکیل هلدینگ های مشترک تجاری و صنعتی ایران و روسیه

معاون وزیر صنایع عنوان کرد:


