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کشتی حامل 27هزارتن 
روغن خام خوراکی در بندر 

شهیدرجایی پهلوگرفت
بــه گفتــه مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان 
هرمــزگان، محمولــه کشــتی ۲۷هــزار تنــی روغــن خــام 
خوراکی در بندر شهید رجایی بندرعباس پهلو گرفت.

مســعود دشــوارگر بــا اعــام ایــن خبر به رســانه ها 
گفــت: محمولــه ایــن کشــتی تا ســه روز آینــده  تخلیه و 
ســپس بــرای تصفیــه بــه کارخانه هــای سراســر کشــور 

فرستاده می شود.
او بیــان کــرد: روغن هــای خــام خوراکــی روزانــه بــا 
۱۰۰ تانکر حمل روغن و ۶۰۰ تن حمل ریلی به سراســر 
کشــور ارســال می شود. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
هرمزگان اظهار کرد: عاوه بر این قرار است سه کشتی 
حامــل روغــن خــام خوراکــی نیز تــا پایان ســال جاری در 

بندر شهید رجایی پهلو گیرد.
از  بیــش  نیــز  هم اکنــون  شــد:  یــادآور  دشــوارگر 
۱۳۵هــزار تــن روغــن خــام در مخــازن روغن بندرشــهید 
رجایــی ذخیره شــد. او گفت: ســهم روغــن خام خوراکی 
هرمــزگان ماهانــه بــه طــور میانگیــن ۲هــزار و ۵۰۰ تــن 
است که به تنها کارخانه روغن استان ارسال می شود.

3 هزار حلقه به ظرفیت تولید 
روزانه الستیک اضافه شد

و  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  معــاون 
مدیرعامــل ســازمان تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان 
عنــوان کــرد کــه بــا راه انــدازی خــط تولید جدیــد در یزد 
روزانه ســه هزار حلقه الســتیک به توان تولید کشــور 

افزوده شد.
بــه گــزارش ایرنــا، عباس تابــش عصر یکشــنبه در 
مراســم افتتاح خط تولید در صنایع الســتیک یزد گفت: 
با راه اندازی این ســه دســتگاه تولید و ۱۰دســتگاه پرس 
الســتیک از میــزان نیــاز کشــور بــه واردات الســتیک و 

وابستگی ارزی کاسته شد.
بــا مــرور قیمت گــذاری الســتیک اظهــار کــرد:  او  
قیمت گــذاری ایــن فــرآورده  بــه طــور کلــی از ســازمان 
حمایــت خــارج شــد و این ســازمان تنهــا ناظر بــر اجرای 

قیمت های مصوب است.
تابــش بــا اشــاره به اینکــه توزیع الســتیک تا مراکز 
عرضه رصد می شود، افزود: با این راه اندازی خط تولید 
وضع بازار الستیک در کشور بهبود می یابد. او اشاره ای 

به میزان روزانه تولید الستیک در کشور نکرد.

حذف درصد برچسب تخفیف بر محصوالت
معــاون وزارت صمــت در بازدیــد از یــک فروشــگاه 
بــزرگ زنجیــره ای بــر حــذف درصــد برچســب تخفیف  بر 
روی محصــوالت تاکیــد کرد و گفــت: ضرورتی برای درج 

برچسب درصد تخفیف کاال وجود ندارد.
تابــش دیــروز وارد یــزد شــد  و در کارگــروه تنظیــم 

بازار استان نیز شرکت کرد.
تولیــدی  واحــد   ۶۰۰ و  هــزار  ســه  حــدود  بــا  یــزد 
چهارمیــن اســتان صنعتــی و از لحــاظ تنــوع اندیس های 
معدنی دومین اســتان معدنی کشــور اســت و در این ۲ 

بخش حدود ۱۴۰ هزار نفر فعالیت دارند.

 تشکیل کمیته مشترک

برای تکمیل طرح اصالح 
اتاق بازرگانی ایران

طــرح اصــاح قانون اتاق بازرگانی از ســوی کمیته 
مشــترک میان اتاق ایــران، مرکز پژوهش های مجلس، 
نماینــدگان  و  اقتصــادی  کمیســیون  بازرگانــی  کمیتــه 

وزارت صنعت، اصاح و تکمیل خواهد شد.
به گزارش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران، کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی در 
نشســتی که با حضور غامحســین شافعی، رئیس اتاق 
ایــران، محمــد قاســمی، رئیــس مرکز پژوهش هــای اتاق 
ایران و سیدجواد زمانی، معاون حقوقی و امور مجلس 
اتاق ایران برگزار شــد، طرح اصاح قانون اتاق بازرگانی 

را بررسی کرد.
پیشــنهاد اصــاح قانــون اتــاق بازرگانــی از ســوی 
تعــدادی از نماینــدگان بــه طــرح تبدیــل شــده اســت اما 
نماینــدگان بخش خصوصی در اتاق ایران، مدت هاســت 
کــه درخواســت اصــاح قانــون فعلــی اتــاق کــه در ســال 
۱۳۶۹ بــه تصویــب رســیده اســت را ارائــه داده انــد. در 
نشســت دیــروز کمیســیون اقتصــادی نیــز بــه پیشــنهاد 
رئیــس اتــاق ایــران، طــرح اصــاح ایــن قانون در دســتور 

کار قرار گرفت.
بــر  جلســه،  ایــن  در  اظهارنظرکننــدگان  تمامــی 
ضــرورت تقویــت اتــاق ایــران به عنــوان پرســابقه ترین و 
نماینــده بخــش خصوصــی و حفــظ هویــت  بزرگتریــن 

مستقل اتاق تاکید کردند.
براســاس تصمیــم کمیســیون اقتصــادی مجلــس، 
وظیفه بررســی جزئیات اصاحیــه قانون اتاق بازرگانی و 
تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای 
آن را نمایندگانــی از مرکــز پژوهش هــای مجلــس، مرکــز 
پژوهش هــای اتاق ایران، کمیســیون اقتصادی مجلس و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می دهند.
کمیســیون  رئیــس  پورابراهیمــی،  محمدرضــا 
اقتصــادی مجلــس نیــز اعــام کــرد: هــدف از تصویــب 
کلیــات اصاح قانــون اتاق بازرگانی، ارتقا توانمندی های 
بخــش خصوصــی و رفــع ضعف هــای موجــود اســت؛ لذا 
تمامــی مــواد طرح فعلــی و همچنین پیشــنهادهای آتی 
بــا ایــن معیار ســنجیده می شــود. طبــق گفتــه وی مقرر 
شــد جزئیــات طــرح پــس از بررســی در کمیتــه بازرگانی 
کمیسیون اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۰ در کمیسیون 

اقتصادی رسیدگی شود.
اتــاق بازرگانــی در ســال ۱۳۶۹ بــه  قانــون فعلــی 
تصویب مجلس شورای اسامی رسید و در سال ۱۳۷۰ 

با تائید شورای نگهبان اجرایی شد.

تعهدنامه کارخانه های 
خوراک دام برای کاهش 

تخلف های نهاده های دامی 
تدوین شد

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت 
امــور دام وزارت جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد که برای 
کارخانه هــا تعهدنامــه ای از ســوی واحــد حقوقی وزارت 
جهاد کشاورزی تهیه شده است که به بانک کشاورزی 
ارسال می شود تا به وسیله بانک در سامانه بارگذاری 
و با تکمیل این تعهدنامه از سوی کارخانه ها کار توزیع 

و تخصیص نهایی می شود.
مدیــرکل دفتــر بهبود تغذیه و جایــگاه دام معاونت 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر با بیان اینکه تخصیص ســهمیه نهاده های دامی در 
ســامانه بــازارگاه بــر اســاس میــزان عرضه، نــوع فعالیت 
پرورشــی، آمار جمعیت دام و طیور و شــاخص های فنی 
تغذیــه ای انجام می پذیرد گفت: به طور طبیعی نهاده ها 
بــه برخــی واحدهــای تولیــدی کمتــر از ۱۰تــن تخصیــص 
می یابــد کــه بــه منظور تســهیل در فرآیند خریــد و حمل 
امــکان در  ایــن  از مبــادی ورودی  این گونــه محموله هــا 
ســامانه فراهــم شــده کــه ذی نفعــان از طریــق تشــکل 
مربوطــه و در قالــب خریــد بــه صــورت پکیــج )مجمــوع 
نهاده هــای تخصیصــی چنــد واحــد تولیــدی( نســبت بــه 

خرید و حمل سهمیه تخصیصی خود اقدام کنند.
فرهــاد مشــیرغفاری اضافــه کــرد: به منظــور ایجاد 
تناســب بیشــتر بیــن میــزان خریــد و تنــاژ محموله هــای 
ســرک  شــاخص های  کشــور،  بندرهــای  از  ارســالی 
)۱۰درصد( و کســری )۵۰۰کیلوگرم( برای هر کامیون در 
سامانه بازارگاه تعریف شده است و بیشتر از این ارقام 
قابل ثبت در ســامانه نیســت ضمن اینکه فروشــندگان 

نهاده های دامی موظف به رعایت آن هستند.
او توضیــح داد: چــون بــار کامیــون ۱۵تنــی بــا لودر 
ایــن  ۱۰درصــد  از  اگــر  می شــود  ریختــه  کامیــون  درون 
۱۵تــن بیشــتر بــار بزند یــا بیش از ۵۰۰کیلوگرم کســری 
داشــته باشــد تا تعیین تکلیف، قابل تســویه در سامانه 
بــازارگاه نخواهــد بود و این اقدام به منظور جلوگیری از 

تخلف های احتمالی انجام شده است.
ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد: بــرای رفع مشــکل 
امکان ثبت نشدن بارنامه های خارج از شاخص های باال 
کــه ناشــی از توجه نکردن برخــی واردکنندگان به وجود 
آمــده، هماهنگی هــای الزم با بانک کشــاورزی به عنوان 

طراح و پشتیبان سامانه بازارگاه انجام شده است.
تعهدنامه کارخانه های خوراک 

مشــیرغفاری در ادامــه افــزود: هم اکنــون و در فــاز 
اول امــکان تخصیــص نهاده هــا بــه کارخانه هــای خوراک 
طیــور مهیا شــده و ظرف چنــد روز آینده نهاده برای این 
واحدهــا در ســامانه بازارگاه به صــورت تنخواه بارگذاری 
می شــود. در راســتای توســعه تولید و مصرف کنسانتره 
دامــی، تاکنــون در چند مرحله ســهمیه نهاده های دامی 
)جــو، ذرت و کنجالــه ســویا( برای تولید کنســانتره مورد 
نیــاز دامــداران روســتایی و عشــایری بــه ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان ها اختصــاص یافتــه اســت. او اضافــه 
کــرد: پس از تخصیص ســهمیه نهاده ها به کارخانه های 
خــوراک طیــور، محصول نهایی با نظــارت مدیریت جهاد 
کشــاورزی شهرســتان از طریق تشــکل های مربوطه بین 

مرغداران با قیمت های مصوب توزیع می شود.

بازگشت مصوبه 
قیمت گذاری فوالد و سیمان 

به کمیسیون صنایع
خاندوزی،نماینــده مجلس از حــذف قیمت گذاری 
دستوری فوالد، سیمان و مصالح و عودت این موضوع 

به کمیسیون مربوطه در مجلس خبر داد.

بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، احســان خاندوزی، 
نماینــده مجلــس یازدهــم  بــا اعــام خبری خــوش برای 
دو صنعت مهم بورســی در صفحه شــخصی خود اعام 
کــرد: تــاش در صحــن علنــی بــرای حــذف قیمت گذاری 
دســتوری فوالد، ســیمان و مصالح به نتیجه رســید و به 
کمیسیون عودت شد. اگر ساز و کارهای واقعی اقتصاد 
را نشناســیم، گاه بــا نیــت خــوب به تشــدید رانت دامن 
زده می شــود . به جای دســتور، باید نقاط ضعف ســاز و 

کار بورس کاال را اصاح کرد.

اخبـــــــــــــــــار اخبـــــــــــــــــار

بار دیگر تهاتر برق با برنج مطرح شــده 
اســت. این بــار طرف تهاتر، پاکســتان اســت. 
امــا به گفته کارشناســان همچنان مشــکات 
ســختگیرانه  تحریم هــای  از  ناشــی  بانکــی 
امریــکا اجــازه ایــن تهاتــر را نمی دهــد، ضمن 
در  تهاتــر  شــکل  بــه  ســفارش  ثبــت  اینکــه 
بندهای تجاری کشــور نیامده و بانک مرکزی 

ایران تعریفی برای آن ندارد.
مــاه گذشــته تقریبــا در همیــن روز بــود 
برنــج  واردات  پیشــنهاد  از  صمــت  وزیــر  کــه 
در مقابــل صــادرات بــرق خبــر داد و گفــت: 
ایــن طــرح منتظــر تصویــب از بانــک مرکــزی 
کشورهای متقابل است. علیرضا رزم حسینی 
ابــراز تمایــل بــه برقــراری روابط تجــاری برخی 
کشــورها از جمله پاکســتان با ایران در قالب 

مذاکــرات  دســتاوردهای  جملــه  از  را  تهاتــر 
ایــران  علیــه  تحریم هــا  آغــاز  از  دولتمــردان 

دانست.
حــاال بار دیگــر موضوع تهاتر برق و برنج 
با کشــور پاکســتان در دســتور کار قرار گرفته 
اســت. بــه گفتــه کارشناســان هر چنــد اکنون 
بخشــی از تجارت بین ایران و برخی کشــورها 
بــه همیــن ترتیب دنبال می شــود، اما همواره 
همــراه بــا چالــش بــوده و نمی تــوان آن را بــه 

تمام کاالها و همه کشورها تعمیم داد.
آن هــا یکــی از اصلی تریــن مشــکات بــا 
طرف پاکســتانی را مربوط به همکاری نکردن 

بانک های آن کشور می دانند.
۳ ســال پیــش هــم تجــار، جلســاتی بــا 
پاکســتانی ها بــرای تهاتــر برنج داشــتند که به 

دلیــل همــکاری نکــردن بانک هــای آن کشــور 
نیــز طــرف  زمــان  آن  نرســید. در  نتیجــه  بــه 
پاکســتانی بــه رغم قول هایــی که داد هیچگاه 
زمینه های الزم برای این تهاتر را آماده نکرد.

دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ایران، 
در گفت وگــو ایلنــا بــا مــرور ســوابق پیشــنهاد 
ایــران بــرای تهاتــر بــرق بــا پاکســتان، اظهــار 
کــرد: همچنــان این موضــوع در حد پیشــنهاد 
باقــی مانــده اســت و مهمتریــن مشــکل کــه 
اســت  پاکســتان  بانک هــای  همــان همــکاری 

پابرجاست.
بــر  عــاوه  داد:  ادامــه  مســیح کشــاورز 
مشــکل همــکاری نکــردن بانک های پاکســتان 
مــا با مشــکل نبــود تعریف مشــخصی از ثبت 
ســفارش بــه شــکل تهاتــر در بندهــای تجاری 

روبــه رو  نیــز  ایــران  مرکــزی  بانــک  و  کشــور 
هستیم.

کشــاورز تاکیــد کــرد: البته شــرکت هایی 
هستند که حاضرند به عنوان واسطه در ایران 
بهای کاال را به ریال دریافت و در پاکستان با 

روپیه خرید کنند، اما قابل اعتماد نیستند.
بــه گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
ایران، اعتماد به این شرکت ها ریسک بزرگی 
بــرای مــا بــه همــراه دارد چراکه هیــچ ضمانت 
معتبری وجود ندارد که پول تجار حفظ شود.
کشــاورز معتقد اســت  تهاتر برای تامین 
کاالی اساســی مردم در اوضاع سخت تحریم 
گزینه ای اســت که ناگزیر باید به آن پرداخته 
شــود، اما برای عملی شــدن آن باید ابزارهای 

الزم فراهم شود.

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی اظهار کرد که یک ماشین لباسشویی 
ایرانــی بــا برنــد خــوب در بــازار داخــل حدود 
10 تــا 11 میلیــون تومــان قیمــت دارد درحالی 
کــه در کشــورهای حوزه هــای خلیــج فــارس، 
ماشــین های لباس شویی با برندهای معروف 
حــدود  تومانــی،  ۲5هــزار  دالر  معیــار  بــا 

6میلیون تومان هستند.
گفت وگــو  در  اســامیان  محمدحســین 
بــا ایلنــا در مــورد وضع صادرات لــوازم خانگی 
اظهــار کــرد: صادرات ما در حوزه لوازم خانگی 
بیشــتر معطــوف بــه بخاری، کولــر و آبگرمکن 
اســت. مــا در صورتــی می توانیــم صادرکننــده 
موفقی باشــیم و ســهمی از بازار لوازم خانگی 
در کشــورهای اطراف خود داشــته باشــیم که 
چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت بتوانیم 
با کشورهای دیگر در بازارهای خارجی رقابت 

کنیم.
ماشــین  یــک  کــرد:  خاطرنشــان  او 

لباسشویی ایرانی با برند خوب در بازار داخل 
حــدود ۱۰ تــا ۱۱ میلیــون تومــان قیمــت دارد 
درحالــی کــه در کشــورهای حوزه هــای خلیــج 
فارس، ماشــین های لباس شــویی بــا برندهای 
معــروف با معیار دالر ۲۵هزار تومانی، حدود 
۶میلیلــون تومان هســتند. ما اگر می خواهیم 
ســهمی از بــازار خارجــی داشــته باشــیم بایــد 
بتوانیــم بــا آنهــا رقابت کنیم یعنــی هم جنس 
باکیفیت داشــته باشــیم و هم قیمت اجناس 
مــا قابــل رقابــت باشــد.  نمی توانیــم بــا برنــد 
معروفــی کــه ســال ها در ایــن بازارهــا بــوده و 
۶میلیــون  قیمــت  بــا  را  لباسشــویی  ماشــین 

تومان می فروشد رقابت کنیم.
نایب رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لوازم 
خانگــی تصریــح کرد: نهایتــا بتوانیم کاالهایی 
را که دیگر برندهای دیگر به هر دلیلی تولید 
نمی کننــد صادر کنیم ماننــد آبگرمکن گازی و 
کولــر آبــی کــه به دلیــل نبود صرفــه اقتصادی 
و دیگــر دالیــل تولیــد نمی تــوان آن هــا را بــه 

کشورهای اطراف صادر کنیم.
او در ادامه افزود: طبق آخرین اطاعاتی 
کــه داریــم بیشــتر صــادرات ما بــرای این اقام 
به کشــورهای عــراق، افغانســتان و اردن بوده 
و صــادرات مــا در لوازم خانگی بســیار محدود 
اســت. بــا اینکــه مــا قابلیــت تولیــد انبــوه و بــا 
کیفیت کاال را داریم و اکنون تولیدمان بیشتر 
از تقاضــا اســت و بــازار داخلــی بســیار اشــباع 
اســت، صــادرات بــه دالیل گفته شــده بســیار 
محدود است. قطع به یقین باید برای صادرات 

یک کاال زیرساخت های خوبی ایجاد شود.
اســامیان همچنیــن بیــان کــرد: قیمــت 
تمام شــده بــرای تولیدکننــدگان داخلــی زیــاد 
اســت. بــرای مثال کمپرســور یخچــال وارداتی 
است. با توجه به قیمت ارز برای تولیدکننده 
بســیار گــران تمــام می شــود. از طــرف دیگــر 
قیمت های فوالد و پتروشــیمی باعث می شود 
که قیمت تمام شده کاال زیاد باشد. می توانیم 
در ایــران درهــا را ببندیــم و کاالیی وارد نکنیم 

تــا مــردم اجنــاس داخلــی بخرنــد امــا ایــن کار 
را نمی تــوان در بــازار جهانــی انجــام داد، آنجا 
هرکســی که کیفیت بهتر بــا قیمت پایین تری 

تولید کند سهم بیشتری از بازار می برد.
نایب رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لوازم 
خانگــی در پاســخ به ســوالی در مــورد آخرین 
در  واردات  گفــت:   کشــور  در  واردات  وضــع 
کشــور همچنان ممنوع اســت و لوازم خانگی 

بوش نیز هنوز وارد بازار نشده است.
وی افزود: توصیه ما همچنان این است 
خریــداری  کاالیــی  مصرف کننــدگان  اگــر  کــه 
می کننــد بــه گارانتــی آن توجــه کننــد کــه در 
سامانه جامع گارانتی ثبت شده باشد تا بعدا 

به مشکل برنخورند.
وزیر صمت اخیرا گفته بود: کارخانه های 
تحریمــی  ســخت  اوضــاع  در  خانگــی  لــوازم 
بــا فعالیــت شــبانه روزی، صــادرات خوبــی بــه 
بــه کشــورهای  کشــورهای همســایه و حتــی 

اروپایی نیز صادرات دارند.

عضــو کمیســیون اقتصــادی عنــوان کرد 
کــه مقــرر شــد وزیــر صمــت در بــازه زمانــی 
بــرای  بازرگانــی  رایــزن  هفتــه، هشــت  یــک 

کشورهای هدف معرفی کند.
بــا  گفت و گــو  در  نظری خانقــاه  ســیدغنی 
خبرگــزاری ایرنــا با تشــریح نشســت کمیســیون 
اقتصــادی کــه بــا حضــور وزیر صنعــت،  معدن و 
تجــارت برگــزار شــد، افــزود: در نشســت دیروز 
ســوال بنــده از وزیــر صمــت دربــاره رایزن هــای 
بازرگانــی بررســی شــد؛ زیــرا اکنــون تنهــا در دو 
کشــور رایــزن بازرگانی فعال اســت. ایــن تعداد 
در مقایسه با ۱۷۸رایزن بازرگانی برای ترکیه در 
کشورهای مختلف جهان قابل مقایسه نیست.

نماینــده مــردم خلخــال در مجلس شــورای 
اســامی افــزود: ایــن اوضاع ســبب می شــود هم 
بازارهــای بین المللــی را از دســت بدهیــم و هــم 
از ســوی دیگــر پناهگاهــی بــرای صادرکننــدگان 
غیرنفتــی در مقاصــد صادراتــی وجــود نداشــته 
باشــد. او با بیان اینکه بــرای افزایش صادرات 
غیرنفتــی بایــد ابزارهــای الزم وجــود داشــته 
باشد، گفت: برای احراز پست رایزن بازرگانی 
شــرایط ســختی در نظر گرفته شــده که شاید 
فــردی تــا ۵۰ ســال هــم نتوانــد بــه آن دســت 
یابــد. بــر همیــن اســاس در نشســت بــا وزیــر 
صنعــت،   معــدن و تجــارت مقــرر شــد در این 
مورد شــرایط تســهیل  شــود و حتی اگر وزارت 

خارجــه نیــاز بــه کمــک مجلــس در ایــن مــورد 
دارد، مجلس کمک خواهد کرد.

نظــری ادامــه داد: بنــده از پاســخ وزیــر 
صمت قانع نشدم ولی مقرر شد وزیر صمت 
در بازه زمانی یک هفته ای نسبت به افزایش 
رایزن بازرگانی از ۲ نفر به ۱۰ نفر اقدام کند.
او دربــاره ســواالت دیگــر نماینــدگان از 
وزیر صمت خاطرنشــان کرد: ســواالت بیشتر 
نمایندگان سوال کننده مطرح نشد یا به زمان 

دیگری موکول شد.
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد یکی از 
عوامــل زمینه ســاز توســعه صــادرات غیرنفتی 
قــدرت یــا ضعــف عملکــرد رایزنــان بازرگانی و 

اقتصادی در کشورهای مختلف است.
اگــر چــه توســعه فنــاوری اطاعــات و به 
ویــژه پایگاه های اطاع رســانی در جهان امروز 
تجــاری  اطاعــات  از  بســیاری  بــه  دسترســی 
موردنیــاز را بــرای بازرگانان تســهیل کرده، اما 
هنــوز هــم یکــی از مهمتریــن عوامــل توســعه 
تجارت خارجی در کشــورها وجود اطاعات از 
بازارهای هدف و شناســایی چگونگی ورود به 
آن هــا و همچنیــن تســهیل توافقــات دوجانبه 
اســت که موفقیت در ایــن حوزه ها همگی به 
نقش تســهیل گری ســفارتخانه ها، رایزن های 
اقتصــادی هــر کشــور  بازرگانــی و مســئوالن 

بستگی دارد.

بــا  افغانســتان  در  ایــران  بازرگانــی  رایــزن 
مطرح کــردن افزایش فعالیت مرزهای ماهیرود 
و میلــک عنــوان کرد که عاوه بر این قرار اســت 
کامیون هــای مانــده در گمــرک اســام قلعه بــرای 
انجام تشــریفات گمرکی به ایســتگاه »روزنک« 

در نزدیکی هرات منتقل شوند.
گفت و گــو  در  جوانمردقصــاب  مهــدی 
گمــرک  حادثــه  مــورد  در  فــارس  خبرگــزاری  بــا 
اســام قلعه افغانســتان و تاثیــر آن بــر روند نقل 
گمــرک  افــزود:  کشــور،  دو  بیــن  کاال  انتقــال  و 
اســام قلعه افغانســتان، نقطــه مهــم اتصــال دو 
کشور به شمار می رود و با توجه به حادثه پیش 
آمده در این گمرک قطعا چند روزی حمل و نقل 

کاال از این مرز با اخال مواجه خواهد بود. 

رایــزن بازرگانی ایران در افغانســتان افزود: 
البتــه شــنیده شــده کــه دولــت افغانســتان بــرای 
جلوگیــری از معطــل مانــدن کامیون هــا در مــرز،  
قــرار اســت کامیون هــای حمل بار بین دو کشــور 
را بــه ایســتگاه روزنــک در نزدیکــی هــرات منتقل 
می کنــد تــا در آنجــا کارهــای گمرکــی کامیون هــا 
انجــام شــود و لــذا خللــی در نقــل و انتقــال کاال 

ایجاد نشود.
انتقــال  موضــوع  هنــوز  اینکــه  بیــان  بــا  او 
کامیون هــا بــه نزدیــک هــرات بــه صــورت رســمی 
اعــام نشــده اســت، گفــت: در صــورت انتقــال 
مــرور  و  عبــور  روزنــک  ایســتگاه  بــه  کامیون هــا 
کامیون ها تا زمان باز شدن گمرک اسام قلعه از 

این نقطه مرزی انجام می شود.

اگرچــه گفتــه  کــرد:  جوانمردقصــاب اظهــار 
می شود بخش کوچکی از ساختمان اداری گمرک 
اسام قلعه و انبارهای آن دچار خسارت شده اما 
بخــش تجــاری از ایــن حادثــه دچار آســیب جدی 

شده است.
او بــا بیــان اینکــه هنــوز آمــار و ارقــام از میــزان 
خسارت و آسیب ها اعام نشده است، گفت: برای 
جبران توقف فعالیت در گمرک اسام قلعه فعالیت 

مرزی در ماهیرود و میلک افزایش یافته است.
رایزن بازرگانی ایران در افغانســتان با بیان 
اینکــه در ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا اگرچــه 
بســیاری از کشــورها مرزهــا را بــه روی یکدیگــر 
بســتند، گفــت: امــا مرزهــای مشــترک بیــن ایران 
و افغانســتان در جهــت نقــل و انتقال کاال بســته 

نشــد و  ســه نقطه مرزی بین ایران و افغانســتان 
کشــور  وارداتــی  مایحتــاج  تامیــن  بــرای  منبعــی 
افغانستان و صادرات ایران به کشور افغانستان 

به شمار می رفت.
او بــا بیــان اینکه روابط بین دو کشــور ایران 
و افغانســتان روابط عمیقی اســت، بیان کرد: در 
حادثــه پیش آمــده در گمرک اســام قلعه مقامات 
کشــور ایــران حساســیت خــود را بــرای رفــع ایــن 
مشــکل نشــان دادنــد و اقدامــات نیز در راســتای 
مهــار حادثه و همچنین بازگشــایی گمرک تاکنون 

انجام شده است.
رایــزن بازرگانــی ایــران در افغانســتان بیــان 
کــرد: از ایــن مــرز انــواع کاالهــا از جملــه مــواد 
سوختی، مواد غذایی پوشاک، میلگرد، آهن آالت 

و نئوپان به کشور افغانستان صادر می شد.
جوانمردقصاب بیان کرد: امیدوارم اوضاعی 
ایجــاد شــود تا نقل و انتقال مــواد نفتی از طریق 
خطــوط ریلی انجام شــود تا هم امنیت در مرزها 
بیشــتر ایجــاد شــود و شــاهد دپــوی کامیون هــای 

حمل بار مواد نفتی در مرزها نباشیم.
او بــا بیان اینکه شــاهد گســترش زیادی در 
بخــش تجاری بین دو کشــور ایران و افغانســتان 
بوده ایــم، گفــت: زیرســاخت های الزم در مرزهای 
لــذا الزم اســت دو  دو کشــور فراهــم نیســت و 
کشــور بــه ایــن موضــوع توجــه بیشــتری داشــته 
باشــند و شــرایط ایمن در مرزها را فراهم آوردند 
تا از وارد شدن خسارت  به اموال تجار در نتیجه 

حوادث جلوگیری شود.

تهاتر برق با برنج پاکستانی در گرو تعریف ثبت 
سفارش به شکل تهاتر از سوی بانک مرکزی

احتمال جایگزینی ایستگاه »روزنک« به جای گمرک اسام قلعه 

مهلت یک هفته ای وزارت صمت برای معرفی رایزن بازرگانی 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: تولیدات 
ایرانی گران تر از برندهای جهانی است


