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پیشنهاد وزارت صنعت 
 برای عادالنه شدن رقابت

در شهرک های صنعتی
وزارت صمت پیشــنهاد شمول مزایای شهرک های 
صنعتــی دولتــی بــه شــهرک های صنعتــی غیردولتــی را 

برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه کرد.
بــه گــزارش وزارت صمــت، بــه اســتناد تبصــره )۲( 
مــاده )۲( قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغ ها، 
شــهرک های صنعتــی دولتــی از پرداخــت عــوارض تغییر 
کاربــری مســتثنی اســت و همچنیــن مطابــق مــاده )۵( 
آیین نامــه اجرایــی قانــون اصــاح تبصره )۵( بنــد )الف( 
مــاده )۳( قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل )۴۴( 
قانــون اساســی و الحــاق دو تبصــره به آن، شــهرک های 
صنعتی غیردولتی از مزایای قانونی شهرک های صنعتی 
موضوع این قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های 

صنعتی ایران برخوردار خواهند شد.
در همیــن راســتا، وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
)سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران( در 
راســتای شــمول شــهرک ها و نواحــی صنعتــی غیردولتی 
از مزایــای شــهرک های صنعتــی و با توجــه به این که این 
امــر مســتلزم اضافــه کردن این طرح ها بــه مصادیق بند 
)ز( آیین نامــه اجرایــی قانون اصــاح قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها است، پیشنهاد اصاح بند مذکور 
از آیین نامه اجرایی قانون یادشــده را برای ســیر مراحل 

بررسی و تصویب به دولت ارائه کرده است.
بــه موجــب اصاحیــه فــوق، »شــهرک ها و نواحــی 
بــه مصادیــق طرح هــای خدمــات  صنعتــی غیردولتــی« 
عمومــی مــورد نیاز عموم مــردم مندرج در جدول مربوط 

افزوده می شود.
پیشــنهاد مذکور هم اکنون در ســیر مراحل بررسی 
در کمیســیون امــور زیربنایــی، صنعــت و محیط زیســت 

دفتر هیأت دولت قرار دارد.

درخواست تولیدکنندگان برای 
رفع ممنوعیت صادرات تایر

ســخنگوی انجمــن تایــر عنــوان کرد که متأســفانه 
تعرفــه واردات تایــر رادیــال حــدود ۵ یــا ۶درصد اســت 
که همین امر ســرمایه گذاری داخلی را برای تولید این 

تایرها اقتصادی نمی کند.
مصطفــی تنهــا در گفت وگــو بــا خبرگــزاری تســنیم 
بــا مــرور اینکــه در 10ماهه نخســت امســال حجــم تولید 
کارخانه هــای تایــر بــه میــزان یــک ســال تولیــد در ســال 
یــک  موضــوع  ایــن  کــرد:  اظهــار  اســت،  بــوده  گذشــته 
دســتاورد مهــم بــرای صنعت تایر به شــمار می آیــد البته 

درصددیم در سال آینده رشد تولید را افزایش دهیم.
او بــا اعــام اینکــه در تایرهــای ســواری نیاز کشــور 
حــدود ۲0 تــا ۲1میلیــون حلقــه اســت، افــزود: در ســال 
آینــده بــا تکیــه بــر توانمنــدی داخلی بیــش از نیــاز بازار 
تایر سواری تولید خواهیم کرد. برای تحقق این افزایش 

تولید سرمایه گذاری های زیادی صورت گرفته است.
 ســخنگوی انجمــن تایــر تصریــح کــرد: متأســفانه 
ممنوعیت صادرات در دو سال اخیر برای تولیدکنندگان 
تایــر اعمــال شــده کــه به نظر می رســد در شــرایط فعلی 
کــه تولیــد با مــازاد روبه رو اســت ایــن ممنوعیت ها باید 
برطرف شــود. ســوال تولیدکنندگان از دولت این اســت 

چرا نمی گذارید صادرات انجام دهیم؟
او بــا اشــاره بــه اینکــه ســرمایه گذاری های زیــاد در 
تولیــد تایرهــای ســواری شــده اســت، تصریــح کــرد: اگر 
ممنوعیــت صــادرات تایــر برقــرار باشــد بــه طــور حتــم 
جذابیــت ســرمایه گذاری در حــوزه تایــر کاهــش خواهــد 
یافت. تنها در ادامه صحبت های خود به تولید تایرهای 
بــاری و اتوبوســی هــم اشــاره کــرد و گفــت: در بخــش 
تایرهــای بــاری و اتوبوســی مــا بــا دو نــوع تایــر بایــاس و 
رادیال روبه رو هســتیم که در حوزه بایاس نیاز بازار به 
صورت کامل از سوی تولیدکننده داخلی تأمین می شود 
امــا در تایررادیــال مــا بــا کمبــود تولید مواجهه هســتیم. 
البتــه قــرار اســت در ســال آینده بــا ســرمایه گذاری های 
انجــام شــده میــزان تولیــد تایــر رادیــال هــم در کشــور 

افزایش پیدا کند.
او تصریح کرد: متأسفانه تعرفه واردات تایر رادیال 
حــدود ۵ یــا 6درصد اســت که همین امر ســرمایه گذاری 
داخلــی را بــرای تولیــد ایــن تایرها اقتصــادی نمی کند به 
همیــن منظــور از دولــت می خواهیــم بــرای حمایــت از 
را در تعرفــه  تولیدکننــده داخلــی تجدیدنظرهــای الزم 

تایرهای رادیال انجام دهد.

اخبـــــــــــــــــار

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایــران اظهــار کــرد کــه بــه بنگاه هــای اقتصــادی 
هزینــه ای تحمیــل می شــود کــه نمی تواننــد ایــن 
هزینه را جبران کنند و عمال یک قدم به تعطیلی 
می تواننــد  چطــور  صنایــع  می شــوند.  نزدیــک 

افزایش 27۶درصد قیمت برق را جبران کنند؟
عبــاس جبالبــارزی در گفت وگــو بــا خبرنگار 
۲76درصــدی  افزایــش  تصویــب  مــورد  در  ایلنــا 
قیمــت بــرق بــرای صنایــع در مجلس اظهــار کرد:  
گفتــه می شــود کــه قیمــت حامل هــای انــرژی در 
ایــران واقعــی نیســت و می خواهیــم  قیمت آن را 
واقعی کنیم. ممکن است برای صنایع بزرگ مثل 
فــوالد و مــس کــه کاالی خود را بــه قیمت جهانی 
باشــد  نداشــته  چندانــی  تاثیــر  می کننــد  عرضــه 
و حتــی آن را بــه ســمت کاهــش مصــرف انــرژی 
ببــرد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت که اگر قرار اســت 
قیمــت انــرژی واقعــی و جهانــی شــود، بایــد همه 

بخش های صنعت نیز مانند جهان باشد.
سیســتم  در  متاســفانه  افــزود:  او 
دارد.  وجــود  برشــی  نــگاه  مــا  سیاســت  گذاری 
می گوینــد قیمــت انرژی در ایــران مثا یک چهارم 
اســت و بایــد واقعــی شــود امــا آیــا نــرخ بهــره را 
هــم یــک چهــارم می کنند؟ االن کــه قیمت برق را 
۲76درصــد افزایــش داده اند باید نرخ بهره را هم 
ماننــد رقبــای خارجی ۲درصد کنند. همه شــرایط 
را بــرای مــا بــا رقبــای خارجــی یکســان کننــد، در 
آن صــورت ایــرادی نــدارد کــه قیمت انــرژی را نیز 
افزایــش دهنــد ولی متاســفانه هرجا کــه بتوانند 

فشار به بخش خصوصی واقعی وارد می کنند.
جبالبــارزی تصریــح کرد: این افزایش قیمت 
روی صنایــع بزرگــی کــه در اختیــار خــود دولــت 
هســتند مثــل پتروشــیمی و فــوالد چنــدان تاثیــر 

نمی گذارد.

اتــاق  صنایــع  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانــی ایــران بــا تاکیــد بــه تاثیــر ایــن موضــوع 
روی  آن  از  بخشــی  گفــت:  مصرف کننــدگان  بــر 
قیمــت تمام شــده محصــول تاثیــر می گــذارد کــه 
مصرف کننــده مجبــور به پرداخت اســت. از طرف 
دیگــر فشــاری کــه بــه ایــن بنگاه ها وارد می شــود 
گاهی باعث می شود که نتوانند دوام بیاورند و به 
تعطیلی کشــانده شــوند. اگر مجلس نظر بخش 
خصوصــی را می گرفــت، این تصمیم می توانســت 
پخته تــر و کارشناســی تر باشــد. یعنــی دســت کم 
مــاده ۲ و ۳قانــون بهبــود فضــای کســب وکار را 
رعایــت کــرده و نظر تشــکل های بخش  خصوصی 

را می گرفتند.

او خاطرنشــان کرد: صنایع بزرگ مواد اولیه 
و انــرژی را بــا نــرخ ارزان تــر می گیرنــد و محصــول 
خود را به قیمت جهانی می فروشــند اما در مورد 
صنایــع کوچــک و متوســط قیمت انــرژی قطعا در 
قیمت تمام شــده اثر ملموسی دارد. این صنایع و 
بــه خصــوص حوزه هایی کــه رقیب خارجــی دارند 

ممکن است از پا در بیایند.
ایــن  در  کــرد:  بیــان  همچنیــن  جبالبــارزی 
اوضاعــی کــه تحریــم هســتیم فضــای کســب وکار 
دچار مشــکل اســت. نــرخ بهره بانکــی و نرخ های 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  اســت.  بــاال  مالیاتــی 
بنگاه هــای  بــه  اســت.  نشــده  اجــرا  منصفانــه 
اقتصادی هزینه ای تحمیل می شود که نمی توانند 

ایــن هزینــه را جبــران کننــد و عمــا یــک قــدم به 
تعطیلی نزدیک می شوند. 

او افــزود: هــر تصمیمــی کــه قرار اســت در 
ایــن حــوزه گرفته شــود ابتدا باید با تشــکل های 
بخش خصوصی صحبت شده و نظر آنها گرفته 
شــود تــا نظــر کارشناســی شــده گرفته شــود. ما 
هــم می گوییــم ممکــن اســت قیمــت انــرژی در 
کشــور کــم باشــد اما بایــد دید برای کــدام گروه 
از صنایــع قیمــت آن کم اســت و بــه کدام گروه 
خروجــی  اگــر  می کنــد.  وارد  آســیب  صنایــع  از 
ایــن موضــوع تعطیلــی واحدهای صنعتی باشــد 
بیشــترین ضرر آن را جامعه با بیکاری می بیند. 
امــروز بــرای هــر اشــتغال صنعتــی نیــاز بــه یــک 

میلیارد تومان پول اســت.
نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایــران در ادامــه تصریــح کرد:  بهتر اســت مجلس 
روی ایــن تمرکــز کنــد کــه بــا چــه راهــی می تــوان 
رتبــه 1۲8 فضــای کســب وکار کشــور را به زیر ۵0 
برساند تا بتوانیم با کشورهای رقیب مان که قرار 
است در سال 1۴0۴ از آنها جلوتر باشیم، رقابت 

کنیم.
بنــد  بــا  مجلــس  نماینــدگان  گذشــته  روز 
الحاقــی )۲( تبصــره )1۵( مــاده واحــده این الیحه 
اصاح شده از سوی کمیسیون تلفیق با 18۲رأی 
موافــق، ۲1رأی مخالــف و 6رأی ممتنــع از مجموع 

۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بنــد الحاقــی )۲( تبصــره )1۵( اصاحــی 
آمده اســت: وزارت نیرو مکلف است بهای انرژی 
برق تحویلی به صنایع فوالدی، آلومینیوم، مس، 
واحدهــای  فلــزی،  کانی هــای  و  اساســی  فلــزات 
پاالیشــگاهی و پتروشــیمی را بــا احتســاب بهــای 
انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف کننده 
بــر مبنــای نرخ خریــد انــرژی بــرق از نیروگاه های 
دارای قــرارداد تبدیــل انــرژی )ECA( محاســبه و 

دریافت کند.
منابــع حاصــل از افزایــش بهــای بــرق ایــن 
صنایع به حســاب شــرکت توانیر نــزد خزانه داری 
کل کشــور واریــز می شــود. مشــترکان بــا قــدرت 
کمتــر از دو مــگاوات و همچنین مصــارف کمتر از 
دو مــگاوات مربوطــه به مشــترکان با قدرت بیش 

از یک مگاوات مشمول حکم این بند نیستند.
محمدباقــر نوبخــت در جریــان بررســی ایــن 
بنــد گفــت کــه بــا ایــن مصوبــه قیمت بــرق از ٨٠ 
بــه ٣٠٠تومــان افزایــش می یابــد و ایــن امر باعث 
می شــود بــرق برای ایــن مجموعه ها هشــت هزار 

میلیارد تومان گران شود.

صادرکننــدگان  اتحادیــه  ســخنگوی 
فرآوره های نفت، گاز و پتروشیمی پیشنهاد داد 
کــه درصــدی از عــوارض گمــرک را بــرای پوشــش 
خســارت در نظــر گرفتــه شــود و در صندوقــی 
کــه بــه ایــن منظــور و بــه مــدت حداکثــر ۶مــاه 
تشــکیل می شــود، جمــع آوری و بــرای کمــک بــه 

صادرکنندگان اختصاص داده شود.
حمیــد حســینی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایلنا، درباره آخرین وضع صادرات به افغانستان 
بعــد از حادثــه انفجــار و آتش ســوزی در مــرز و 
گمــرک ایــن کشــور اظهــار کــرد:  فعــا اطاعــی از 
فعــال شــدن مــرز دوغــارون نــدارم، امــا مرزهــای 

دیگر با این کشور فعال است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در حادثــه اخیــر در 
ایرانــی  تجــار  بــه  زیــادی  افغانســتان خســارات 
وارد شــد، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه اتفــاق در 
خــاک افغانســتان رخ داده بــود مشــمول جبران 
خســارت از ســوی بیمــه نشــدند و بعیــد اســت 
صادرکننــدگان  ایــن  از  نیــز  ضمانــت  صنــدوق 

کند. حمایت 
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوره های 
نفت، گاز و پتروشــیمی تصریح کرد: اگر شــرکت 
پاالیــش و پخــش و یــا ســازمان توســعه تجــارت 
صادرکننــدگان  بــه  کمــک  بــرای  خاصــی  منابــع 

خســارت دیده ندارند، می توان درصدی از عوارض 
گمــرک را بــرای پوشــش خســارت در نظــر گرفت. 
مثــا ۵ تــا 10دالر در هــر تــن فــرآورده صادرتی را 
در صندوقی که به این منظور و به مدت حداکثر 
6ماه تشکیل می شود، جمع آوری و برای کمک به 
ایــن صادرکننــدگان اختصاص دهیم تا بخشــی از 

زیان تجار ایرانی جبران شود.
او بــا بیــان اینکــه افغانســتان ســومین بازار 
تقریبــا  داد:  توضیــح  اســت،  ایــران  صادراتــی 
۵0درصــد بــازار ایــن کشــور دســت ایــران اســت. 
نفتــی  صــادرات  ســرجمع  امســال  ماهــه  ده  در 
۳۳میلیــارد  حــدود  افغانســتان  بــه  غیرنفتــی  و 

دالر بــوده اســت، بــا توجه به جمعیــت و اقتصاد 
افغانستان، ایران حرف اول را در  بازار این کشور 
می زنــد. بنابرایــن نباید اجازه دهیــم این اتفاقات 
باعث شود تجاری که در این بازار تاش می کنند 
و سال ها سختی حضور و صادرات به این کشور 

را تحمل کردند، به حال خود رها شوند.
ایرانــی  تجــار  اینکــه  یــادآوری  بــا  حســینی 
نبایــد بــه خاطــر نداشــتن بیمــه و یا بــه این دلیل 
کــه حادثــه در خــاک افغانســتان رخ داده نادیــده 
گرفته شوند و کمکی به آنها صورت نگیرد، تاکید 
کرد: قطعا بازار افغانســتان برای ما اهمیت دارد 
و می توانیــم روزبــه روز ســهم خــود را در این بازار 

مخصوصا در بخش خدمات افزایش دهیم.
او خاطرنشــان کــرد: قطعــا با رفــع تحریم ها 
می توانیــم در همــکاری بــا دولــت بــه پروژه هــای 

بین المللی افغانستان ورود کنیم.
حادثــه انفجــار یــک تانکر حامل ســوخت در 
گــذرگاه مــرزی میــان پایانــه گمرکــی اســام قلعه 
 ۲۵( تاریــخ  در  ایــران  دوغــارون  و  افغانســتان 
بهمــن، 1۳ فوریه( ســبب بروز آتش ســوزی بزرگ 
و انفجارهــای مهیبــی شــد کــه بــه نابــودی حــدود 
۵00کامیــون و تانکــر حامــل ســوخت انجامیــد و 
به گفته مقامات افغان، خســارتی بالغ بر صدها 

میلیون دالر به بار آورد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه، 
مشــکل دیگــری کــه در راه تجــارت ایــن دو کشــور 
وجــود دارد کــه می تواند چالش ایجاد کند موضوع 
تردد اســت و به رغم فعالیت 2ســاله هنوز بهترین 
مسیر برای حمل و نقل و تردد پیدا نشده است.

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، کیوان کاشــفی در 
کنفرانس فرصت ها و راهکارهای تجارت با ســوریه 
اظهــار کرد: ما عمق اســتراتژیک همکاری ۵0 ســاله 
با سوریه داریم اما این همکاری متاسفانه در حوزه 
اقتصــاد به دالیل مختلف شــکل نگرفته و همیشــه 
ایــن ســوال وجــود داشــته کــه چــرا اقتصــاد در ایــن 
همکاری هــا عقــب مانــده اســت. در اتــاق ایــران و 
ســوریه بــه عنوان یک مــورد ویژه بــرای تجارت نگاه 

می کنیم.
رئیــس اتاق بازرگانی ایران و ســوریه با اشــاره 
بــه چالش های روابط تجاری بین دو کشــور تصریح 
کــرد: بــا ایــن وجــود، روابــط تجــاری بیــن دو کشــور 
چالش هایــی نیــز دارد بــرای مثال ســوریه نیز مانند 
ایــران تحــت تحریــم اســت کــه ایــن موضــوع باعث 
شــده اقتصــاد ســوریه کوچــک شــود. از طــرف دیگر 
تســلط ارگان هــای دولتــی در بخش هــای اقتصــادی 
سوریه را شاهد هستیم که این موضوع در مواردی 

می توانــد مثبــت باشــد امــا بــرای بخــش خصوصــی 
چالش هایی نیز ایجاد می کند.

گفــت:  تــردد  بــه مشــکل  اشــاره  بــا  کاشــفی 
مشکل دیگر که می تواند چالش ایجاد کند موضوع 
تردد اســت. به رغم فعالیت دو ســاله هنوز بهترین 
مســیر بــرای حمــل و نقل و تردد پیدا نشــده اســت 
کــه امیدواریم بتوانیم بیشــترین اســتفاده را از این 
مســیر دریایــی ببریــم اما اگر مســیر زمینــی ایران و 
عراق باز شود از ایران تا دمشق فقط 1700 کیلومتر 
راه خواهد بود که این دسترسی تجار را بسیار باال 
می بــرد. در تــردد افــراد نیــز مشــکاتی وجــود دارد 
امــا بــا تمهیداتــی کــه در اتــاق ایــران اندیشــیده ایم، 

توانسته ایم این مشکل را تا حدودی مرتفع کنیم.
او افــزود: مرکــز تجــارت ایرانیــان در دمشــق 
در 1۲ طبقــه تاســیس شــده اســت کــه می توانــد به 
تجــارت تجــار ایرانــی در دمشــق کمــک کنــد. ســه 
کمیســیون در اتاق مشــترک بازرگانی فعال هستند 
کــه عبارتنــد از کمیســیون حمل و نقــل، بازرگانی و 
نمایشــگاه ها و همچنین صنعت و فناوری. به زودی 
یــک بانــک اطاعاتــی را نیــز رونمایی می کنیــم. این 
مــوارد می تواننــد بــه تجــار ایرانــی کمــک کننــد تــا 

فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند.

رئیــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوریه 
یــک  فروردیــن   1۲ کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن 
نمایشــگاه در حرم برگزار خواهد شــد و تجار ایرانی 
نیز در این نمایشــگاه حضور خواهند داشــت، البته 
بزرگترین نمایشگاه دمشق شهریور برگزار می شود 
که ســال گذشــته به دلیل شــیوع کرونا برگزار نشد 
اما سال پیش از آن ایرانی ها با حضور چهار برابری 
در ایــن نمایشــگاه فعالیت داشــتند. برای بعضی از 
کاالهــا محدودیــت صــادرات وجــود دارد کــه تــاش 

می کنیم سوریه را از این امر مستثنی کنیم.
ایــران  اقتصــادی  روابــط  توســعه  دبیــر ســتاد 
بــا برخــی  بــا ســوریه و عــراق گفــت: رایزنی هایــی 
مســئوالن انجــام شــده تــا در راســتای صــادرات بــه 
ســوریه مشــوقهایی به صادرکنندگان به این کشــور 

پرداخت شود.
در ادامه کنفرانس، دبیر ســتاد توســعه روابط 
اقتصــادی ایــران بــا ســوریه و عــراق گفت: طی ســه 
ســال اخیــر بعــد از برگشــت آرامــش قابــل توجه به 
جامعــه ســوریه و شــروع بازســازی اولیــه و فراهــم 
آوردن مقدمــات بازســازی پــس از جنگ رســیده ایم 
لــذا می توانیــم در دو مرحلــه در ایــن زمینــه اقــدام 
کنیــم؛ یکی مرحله ســازمان دهی و ساختارســازی و 

دوم مرحله بهره برداری از ساختارهای درست شده 
است.

حســن دانایی فــر افــزود: در طــول دو و نیــم 
ســال گذشــته و پــس از ســفر جهانگیــری در ســال 
۹7 بــه ســوریه ســنگ بنــای مرحله ســازمان دهی و 
ساختارســازی در سوریه شروع شد که از جمله آن 
می توان به شکل گیری اتاق مشترک و تشکیل مرکز 
تجــارت ایرانیان در ســوریه اشــاره کرد کــه این تنها 

مرکز اتاق بازرگانی خارج از ایران است.
کــرد:  بیــان  رئیس جمهــوری  معــاون  مشــاور 
حضــور  بــرای  مرکــز  یــک  بازرگانــی  اتــاق  مشــابه 
شــرکت های دانش بنیــان نیــز در ســوریه خریــداری 
شده است و موضوع حضور مجموعه های خصولتی 

ما نیز فراهم شده است.

 مشکالت حمل کاال به سوریه

در حال مرتفع شدن است
دبیــر ســتاد توســعه روابــط اقتصــادی ایــران با 
ســوریه بیــان کــرد: موضوع حمل و نقــل و ترانزیت 
همیشــه جــز دغدغه هــا بــوده اســت و بــا توجــه بــه 
اینکــه عــراق دو هفتــه قبل بحــث ترانزیــت را اباغ 
کــرد لــذا نوید آن می رود که از دو نقطه خســروی و 

مهران بتوانیم به مرزهای زمینی سوریه در بوکمال 
متصل شــویم و این موضوع هم از نظر ســرعت در 
صــادرات و هــم از نظــر کاهش قیمت وضع جدیدی 

را برای ما به ارمغان دارد.
بــا  متعــدد  جلســه های  مــرور  بــا  دانایی فــر 
کشتیرانی بیان کرد: مقرر شده تا از ۲0 هر ماه به 
صورت منظم یک کشتی صادراتی به سمت سوریه 
حرکــت کنــد که بنا به اطاعــات تاکنون 60درصد از 
ظرفیت اولین کشــتی که قرار اســت در ۲0 اســفند 

به سمت سوریه حرکت کند پر شده است.
دبیــر ســتاد توســعه روابــط اقتصــادی ایــران با 
ســوریه بیــان کــرد: در زمینه هوایی نیــز انتقال کاال 
همــواره دغدغــه بود اســت لذا پیرو ایــن موضوع از 
یک شرکت برای افزایش یک پرواز قول گرفته شده 

است که امیدواریم عملیاتی شود.
ایــران  اقتصــادی  روابــط  توســعه  دبیــر ســتاد 
بــا ســوریه گفــت: ایــن اقدامــات نشــان می دهد که 
مرحلــه ســازمان دهی را تــا حدود زیادی پشــت ســر 
گذاشــته ایم و االن زمــان آن رســیده اســت کــه از 
و  دهیــم  شــتاب  و  کنیــم  اســتفاده  ســازمان دهی 
بهره برداری کنیم و بتوانیم خاء و فاصله معناداری 
کــه بیــن رابطــه امنیتــی، سیاســی و فرهنگــی مــا با 

رابطــه اقتصادی در ســوریه وجــود را دارد را برطرف 
کنیم.

او افزود: آسیب شناسی روابط ایران و سوریه 
نشــان می دهــد کــه عمدتا روابط ما رابطــه دولت با 
دولــت بــوده اســت و این نمی تواند پایدار باشــد. ما 
در ســتاد اعتقــاد داریــم کــه آن چیــزی کــه می تواند 
باعــث جهــش، شــتاب، مانــدگاری و پایــداری شــود 
نقش بخش خصوصی اســت و به همین دلیل طی 
دو و نیــم ســال گذشــته تمام قــد در خدمــت بخــش 
خصوصــی تــاش کرده ایــم تــا آنچــه کــه امکان پذیر 
اســت را در خدمــت بخــش خصوصــی قــرار دهیم و 

به بخش خصوصی اصالت دهیم.
دانایی فر بیان کرد: کشــتیرانی، راه ترانزیت و 
حمایت از شــرکت هایی که تمایل به تهاتر دارند در 
دستور کار ما قرار دارد و تاش هایی را برای اعطای 
برخی از مشوق ها داشته ایم و صحبت هایی نیز در 
ایــن بــاره با معــاون اول رئیس جمهــوری، رئیس کل 
بانــک مرکــزی و وزرای مربوطــه بــه خصــوص وزارت 
صمت و همچنین وزیر راه و شهرسازی انجام شده 
اســت کــه امیدواریــم بــه زودی این مشــوق ها اعام 
شــود که نمونه آن می تواند کاهش ســقف تعهدات 

ارزی با سوریه باشد.

رئیــس کمیته مشــترک ایــران و ژاپن اظهار 
کــرد کــه بیشــتر ســهامداران شــرکت های ژاپنــی 
معمــوال امریکایــی هســتند و منافــع دو کشــور 
در یکدیگر تنیده اســت بنابراین ژاپنی ها نیز به 
دنبال منافع خود هستند و عالقه ای به تشکیل 

اتاق مشترک ندارند.
بهرام شکوری در گفت وگو با ایلنا در مورد 
آ خرین وضع پول های بلوکه شــده ایران در ژاپن 
اظهــار کــرد: بحــث تحریم هــا متاســفانه باعــث 
بلوکه شــدن پول های ایران در ژاپن شــده است 
کــه حتــی نمی توانیــم تهاتر هم انجــام بدهیم تا 
در قبــال آن ماشــین آالت و تجهیــزات مورد نیاز 

تولیــد را تامیــن کنیــم. دولــت تــاش می کنــد تا 
ایــن پول هــا به کشــور بازگردد بنابرایــن باید در 
بدنــه حاکمیــت در ایــن مــورد و موضوعات دیگر 
ماننــد FATF یک تعامل صورت بگیرد و چاره ای 

جز آن نداریم.
او ادامــه داد: بایــد توجه داشــت که بیشــتر 
ســهامداران شــرکت های ژاپنی معمــوال امریکایی 
تنیــده  هســتند و منافــع دو کشــور در یکدیگــر 
اســت بنابراین ژاپنی ها نیــز به دنبال منافع خود 

هستند.
بــا  ژاپــن  و  ایــران  مشــترک  کمیتــه  رئیــس 
بیــان اینکــه مــردم دو کشــور عاقمند بــه یکدیگر 

هســتند، اظهــار کــرد: نزدیکــی فرهنگ ها موجب 
شــده اســت تــا ایــن رابطه وجود داشــته باشــد و 
روابط تجاری فرهنگی و سیاســی پا بگیرد. اخیرا 
مــا جشــن نود ســالگی ارتباط با ژاپــن را با حضور 
ســفیر ایــن کشــور جشــن گرفتیــم و هنــوز مراکز 
علمی و دانشــگاهی در حوزه زلزله، آب و محیط 
زیســت به کشــور مــا خدمات ارائــه می دهند، اما 
متاســفانه دنیــای امــروز بــر مبنــای اقتصــاد بوده 
و در واقــع ایــن اقتصــاد اســت که به سیاســت ها 
جهت می دهد در حالی که در کشور ما بر خاف 

آن است.
بــا  امیدواریــم  کــرد:  خاطرنشــان  شــکوری 

افزایــش و پول هــای  بازگشــت برجــام تعامــات 
بلوکه شــده ما نیز آ زاد شــود و به نظر می رســد با 
آمدن بایدن، شاهد نرمش در دولت ژاپن در این 

موضوع هستیم.
او افــزود: بخــش زیــادی از پول بلوکه شــده 
مربــوط بــه فروش نفت اســت و بخش خصوصی 
هیــچ پولــی در ایــن کشــور ندارد و ایــن بخش در 
قبــال صــادرات غیرنفتی محصــوالت خود را تهاتر 

کرده است.
شــکوری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چرا 
اتــاق بازرگانــی مشــترک بین دو کشــور تشــکیل 
نمی شــود گفت: معموال ژاپنی ها خیلی عاقمند 

تحریم هــا  دلیــل  بــه  و  نیســتند  کار  ایــن  بــه 
اوضــاع  اگــر  بنابرایــن  می کننــد؛  مقاومــت 
اقتصــادی مناســب و تحریم هــا برداشــته شــود 
اتــاق بازرگانی مشــترک نیز تشــکیل می شــود تا 

روابط دو کشــور افزایش یابد.
رئیــس کمیســیون معــادن و صنایــع معدنی 
از  یکــی  ژاپــن  افــزود:  ایرانــی  بازرگانــی  اتــاق 
بزرگتریــن کشــورهای صنعتــی جهــان اســت و در 
حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی ژاپــن می توانــد 
تقریبا تمام نیازهای تکنولوژیکی ما را تامین کند 
و هم بازار بســیار خوبی برای محصوالت معدنی 

و کشاورزی ما باشد.

تردد؛ چالش تجارت ایران و سوریه

رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن: سهامداران آمریکایی شرکت های ژاپنی مانع تشکیل 
اتاق مشترک اند 
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