12

سال چهاردهم پنجشنبه 23شهریور 1396شماره 3730
خبر

هشدار به جهانگيري در مورد افزايش قيمت
خوراك دام و طيور
تسنيم -اتحاديه تعاونيهاي خوراك دام ،طيور و آبزيان كشور
با ارســال نامههايي به معاون اول رييسجمهور و وزراي اقتصادي
درباره حذف ارز مبادلهاي واردات نهاده دامي كنجاله سويا و تاثيرات
آن بر افزايش قيمت خوراك دام هشدار داد.
در نامه مهدي مسعودي ،قائم مقام اتحاديه تعاونيهاي خوراك
دام ،طيور و آبزيان كشور آمده است :به استحضار ميرساند كه بخش
عمدهاي از نهادههاي دامي و مــواد اوليه مصرفي در كارخانههاي
خوراك دام ،طيور و آبزيان از طريق واردات تامين ميشود .از آنجا
كه حذف ارز مبادلهاي در واردات انواع كنجالهها و جايگزيني آن با
ارز آزاد تاثير قابل توجهي در قيمت تمامشده محصوالت پروتئيني
دارد بدينوســيله ضمن مخالفت اين تشكل ملي با پيشنهاد وزارت
صنعت ،خواهشمنديم در راستاي حمايت از توليد ،دستورات الزم
را جهت عدم تغيير نرخ ارز و افزايش تعرفه واردات انواع كنجاله و
نهادههاي مصرفي در توليد خوراك صادر فرماييد.

كاالهاي اساسي و كشاورزي در صدر واردات
فارس -طبق آمار گمرك ،محصوالت كشــاورزي و كاالهاي
اساسي در پنج ماه نخست سالجاري در صدر واردات قرار گرفته و
واردات شكر و روغن آفتابگردان رشد چشمگير داشته است.
 10قلم عمده كاالي اساسي و خوراكي وارداتي در پنج ماه نخست
ســالجاري به ترتيب شــامل  -1برنج -2 ،ذرت دامي -3 ،وسايل
نقليه موتوري با حجم ســيلندر  1500سيسي تا  2000سيسي،
 -4قطعات منفصله جهت توليد خودروي سواري -5 ،لوبياي سويا،
 -6شكر -7 ،وسايل نقليه با حجم سيلندر  2هزار سيسي تا 2500
سيسي -8 ،روغن دانه آفتابگردان -9 ،قطعات منفصله جهت توليد
اتومبيل و كنجاله ســويا بوده است .همچنين در رديفهاي بعدي،
موز ،ماژول نمايشگر ،گوشت منجمد گاو ،مكملهاي دارويي و روغن
پالم مشاهده ميشود.
همچنين براساس گزارش منتشرشده از سوي گمرك ،واردات
برنج در اين مدت نســبت به مدت مشابه سال  95به لحاظ ارزش
 102درصد رشد داشته است .در اين ميان وسايل نقليه  1500تا
 2000سيســي  89/51درصد ،شكر  177/43درصد و روغن دانه
آفتابگردان  186/9درصد رشــد داشتهاند .همچنين براساس اين
گزارش ،قطعات منفصله با ساخت داخل  50درصد 95/70 ،درصد،
موز  40/85درصد و روغن پالم  46/85درصد رشد داشته است.

كاهش تجارت ايران و عراق
ايرنا -در حال حاضر رقابت مضر اقتصادي تجار ايراني با يكديگر
ضربات سختي به صادرات كشور وارد كرده است .در همين رابطه
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با تاكيد بر اينكه تاجران
ايرانــي نبايد با يكديگر رقابت كنند ،گفت :يك شــركت خدمات
صادرات براي كمك به تاجــران ايراني و جلوگيري از رقابت مضر
اقتصادي آنها با يكديگر در عراق تاســيس ميشود تا در سه حوزه
حقوقي ،مالي و بازاريابي به تاجران ايراني كمك كند و جلوي هرگونه
رقابت مضر را بگيرد .حميد حســيني اظهار كرد :نبايد به عراق به
عنــوان يك بازار موقت نگاه كنيم و بايد ســعي كنيم در رقابت با
كشورهاي تركيه ،عربستان و اردن هماهنگ عمل كنيم.
وي تاكيد كرد :اگر به صورت هدفمند و با نگاه به آينده صادرات
خود را به عراق ســاماندهي نكنيــم و دولت نيز هيچ كمكي به ما
نكند ،ظرف پنج سال آينده صادرات ما به عراق به يكسوم خواهد
رســيد .حسيني بيان كرد :اكنون بازار عراق متكي به واردات است
و با توجه به ركود حاكم بر كشــور نيازمند چنين بازاري هستيم و
با وجود نبود سازماندهي مناسب در اين كشور ميتوانيم با تاجران
عراقي شريك شويم.

جلوگيريازتغييركاربريزمينهایكشاورزي
فارس -مصوبه دولت در مورد جلوگيري از تغيير كاربري اراضي
كشاورزي و تخريب محيطزيست در استانهاي شمالي ابالغ شد.
معاون اول رييسجمهور مصوبه دولت در مورد جلوگيري از تغيير
كاربري اراضي كشــاورزي و تخريب محيطزيســت در استانهاي
شمالي را به دستگاههاي اجرايي ذيربط ابالغ كرد.
بر اين اســاس وزارتخانههاي جهاد كشاورزي ،راهوشهرسازي و
كشور و ســازمان حفاظت محيطزيست مكلفند كليه ظرفيتها و
احــكام مندرج در قوانين و مقررات بــراي جلوگيري از تخريب و
تغيير كاربري اراضي كشــاورزي و تخريب محيطزيســت واقع در
محدوده ،حريم و خارج از حريم شهرهاي استانهاي شمالي كشور
(گيالن ،مازندران و گلستان) را بهكار گرفته و وظايف خود در اين
زمينه را اعمال كنند.

گروه بازرگاني -اگرچه اوكراين
جزو كشورهايي است كه در دوران
تحريــم هم روابط اقتصادي خود را
با ايران قطع نكــرد و در آن دوران
هم روابط تجاري خوبي با ما داشت
اما بــا توجه به زمينههاي همكاري
مشــترك مانند انرژي ،كشاورزي،
صنايع كوچك و متوسط ،حملونقل
و ترانزيــت ،هنــوز حجم معامالت
تجــاري ايران و اوكراين قابل توجه
نيســت .اين در حالي است كه بعد
از تحريمها ،بيشــتر موانع تجاري
از ميان برداشته شده و اوكراينيها
نســبت به افزايش مبادالت تجاري
خود با ايران ،عالقه نشان ميدهند.
در همين راســتا و بعــد از رفت و
آمدهاي مكرر هياتهاي تجاري دو
كشور ،اين بار غالمحسين شافعي،
رييس اتاق بازرگاني ايران در رأس
هيات تجــاري  30نفره به اوكراين
سفر كرد و با همراهي سفير ايران در
كييف به ديدار وزير توسعه اقتصادي
و معاون نخستوزير اوكراين رفت.
وي در نشســتي مشــترك با وزير
توسعه اقتصادي و معاون نخستوزير
اين كشــور ،بر ضرورت چند برابر
شدن سطح روابط اقتصادي تاكيد
كرد.
غالمحسين شافعي در اين نشست
گفت :در گذشــته روابط اقتصادي
ايران و اوكراين سطح بااليي داشت.
همه امكانات گذشــته براي تجديد
اين حجم مناســبات آماده اســت.
با توجه بــه ظرفيتهاي موجود و
اراده مسووالن سياسي ،ميتوان در
فاصله زماني كوتاهي حجم مناسبات
اقتصادي را به چندين برابر افزايش
داد و از ركورد گذشته عبور كرد.
وي ادامه داد :شــاهد هســتيم
كــه مســووالن سياســي در حال
هموار كردن مســير همكاريهاي
اقتصادي هســتند كــه بايد از اين
فرصت بهره ببريم .بهعنوان فعاالن
بخشخصوصي هم دسترســي به
اقتصاد بزرگ اوكراين و هم دسترسي
به اتحاديه اروپا از طريق اوكراين را
دنبال ميكنيــم .رييس اتاق ايران
افزود :در تحوالت اقتصادي پيشرو،
موضوع احياي راه ابريشم در دستور
كار قرار گرفته و تاكنون  67كشور
به اين طرح پيوســتهاند .موقعيت
جغرافيايي ايران و اوكراين بهگونهاي
است كه جاده ابريشم همكاريهاي
حملونقل و ترانزيت ايران و اوكراين
را در موقعيت طاليي قرار ميدهد.
شافعي گفت :در زمينه كشاورزي
ايران با مشــكل آب مواجه اســت
بنابرايــن همــكاري در زمينــه
محصوالت كشــاورزي براي ايران
جذاب است .ترجيح ايران اين است
كه توســعه كشــاورزي را از طريق
همكاري با اوكراين دنبال كند .در
حال حاضــر  30هزار هكتار زمين
را براي كشت فراســرزميني مورد
مذاكره قرار داديم تا در اوكراين به
سرانجام برسانيم و آمادگي خود براي
خريد ذرت را نيز اعالم كردهايم.
وي خاطرنشــان كــرد :ايــران
در اقتصاد دو كشــور افغانســتان
و پاكســتان نفوذ بااليــي دارد كه
ميتوان با همكاري اوكراين نياز اين
كشورها به غالت و روغن را تامين
كرد .در حال حاضر از ســوي تجار

در ديدار رييس اتاق بازرگاني با مقامات اقتصادي اوكراين مطرح شد؛

تجارت یکمیلیارد دالری روی میز ایران

ايراني ،بخش قابل توجهي از روغن
مــورد نياز اين دو كشــور از طريق
مالزي تامين ميشــود كه ميتوان
از توانايــي اوكرايــن در اين زمينه
هم بهره برد.
 تعميــق روابــط ميان دو
كشور
وزير توســعه اقتصادي و معاون
نخســتوزير اوكراين نيــز در اين
ديدار گفت :در جريان ســفري كه
براي مراسم تحليف رياستجمهوري
ايران به تهران داشتم ،مالقاتهايي با
جهانگيري ،معاون اول رييسجمهور
و ظريف ،وزير امــور خارجه ايران
داشــتم و در اين ديدارها بر تعميق
روابط ميان دو كشــور تاكيد شد.
بايد از تالشهاي ســفير ايران در
كييف نيز براي گســترش روابط
تشكر كنم.
استپان كوبف ادامه داد :با مذاكرات
مشتركي كه با وزير اقتصاد تركيه در
تهران داشتيم به اين نتيجه رسيديم
كه بايد به دنبال مثلث جديد ايران،
تركيه و اوكراين براي توسعه روابط
اقتصادي باشيم .ميتوانيم در زمينه
انرژي و پااليش نفت همكاري داشته
باشيم .اخيرا اوكراين با مشكالتي در
زمينه گاز مايع مواجه شده كه ايران
ميتواند در حل آن نقش ايفا كند.
در بخش ماشينسازي و انرژي نيز
ميتوان همكاري داشت .در جريان
ســفر به تهران مذاكراتي در زمينه
فرآوري محصوالت كشاورزي ،اقتصاد
ديجيتال ،پروژههاي زيرســاختي و
صنايع هوافضا انجام شد كه اميدوارم
به توســعه همكاريها منجر شود.
همچنين در بخش جديد همكاريها
در زمينه اكتشاف مذاكرات خوبي
داشــتيم .بهكارگيري تجهيزات در
زمينه زمينشناسي ظرفيت خوبي را
براي اكتشاف ايجاد كرده است.
وي افــزود :مســايل مربوط به
ترانزيــت كاال نيز مورد مذاكره قرار
گرفــت .همچنين در ســفري كه
به هند داشــتم ،مذاكراتي با وزير
اقتصاد هند انجام شد و همكاريهاي
سهجانبه با حضور ايران موردبحث
قــرار گرفت .بخش بزرگ مذاكرات
ميان ايــران و اوكراين به ابزارهاي
مالي و تســهيالت رواديد كه براي
روابط اقتصادي بسيار حائز اهميت
است ،اختصاص يافت .بايد در اين
زمينهها پيشرفت داشته باشيم.
اســتپان كوبف گفت :مشكالت
رواديد و مسايل بانكي ،موقت است
و بهزودي راهحلهايي براي عبور از
اين مســايل پيدا خواهيم كرد .افق
روابط  15ميليارد دالري كه از سوي
رييسجمهور ايران اعالم شد ،براي
ما بسيار خوشحالكننده بود.
وي تاكيد كــرد :اوكراين از نظر
حملونقل براي كشورهاي اروپايي
جايگاه اســتراتژيكي دارد بنابراين
ميتوان نقشــه راه همــكاري در
زمينههاي مختلف را طراحي كرد تا
مذاكرات عملياتي شود .پيشنهادهاي
مشخصي را آماده خواهيم كرد تا در

آگهی مناقصه عمومی
ی درمانی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت 
در نظر دارد امور راهبری و نگهداری تاسیســات مرکز آموزشی
یدرمانیکرمانشاه
دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشت 
درمانی دکتر محمد کرمانشاهی را در سال 1396از طریق مناقصه
عمومیبهبخشخصوصیواگذارنماید.لذاازکلیهشرکتهایواجدشرایطدعوتمیشودازتاریخنشراینآگهی
لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه 96/۶/30جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ 200/000هزار ریال (غیر
قابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۸۴۲۳۷۰ 5008نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نشانی
کرمانشاه ،چهارراه هالل احمر ،مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی -واحد امور اداری با شماره تلفن
 ۳۷۲۱۸۲۰۹مراجعهنمایند:
 -1سپرده شرکت در مناقصه( 87/000/000هشتاد و هفت میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به
حساب 0104766395006بانک صادرات به نام مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی میباشد.
 -2آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴روز پنجشنبه 96/۶/30میباشد.
 -3آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه محرمانه حراست دانشگاه روز شنبه تاریخ 96/7/15میباشد.
ت کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی -ساختمان شماره یک -طبقه سوم -دبیرخانه محرمانه
 -4محل تحویل پیشنهادا 
دانشگاهمیباشد.
-5هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
 -6تاریخ بازگشایی پیشنهادات واصله روز یکشنبه تاریخ9۶/۷/1۶ساعت ۸:۳۰صبح در محل کرمانشاه بلوار شهید
بهشتی-ساختمانشمارهیکدانشگاه-طبقهدوم-دفترمدیرپشتیبانیواموررفاهیدانشگاهمیباشد.

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه

ســفر به ايران در مورد آن مذاكره
كنيم .باقي موضوعات نيز از طريق
ســفارت ايــران در اوكراين دنبال
خواهد شد.
 شيب مثبت روابط اقتصادي
همچنيــن در ادامه اين ســفر،
رييس اتاق بازرگاني ايران با آلكسي
پروزنتســف ،معاون وزير توســعه
اقتصادي و بازرگاني اوكراين ديدار
كرد .غالمحســين شــافعي با بيان
اينكه روابط اقتصادي ايران و اوكراين
از بدو اســتقالل اين كشور شروع
شــده ،گفت :اين روند با يك شيب
مثبت رو به جلو حركت كرده است.
وي اوكراين را كشوري با اقتصادي
تعيينكننده در منطقه برشــمرد و
آن را مقصــدي جذاب براي اقتصاد
ايران دانست.
شــافعي گفت :اوكراين در طول
چند ســال گذشــته در اســتقرار
يــك اقتصــاد آزاد موفقيتهــاي
چشمگيري داشــته و قوانين مهم
بــه لحاظ اقتصادي در اين كشــور
به اجرا گذاشــته شده است .رييس
اتاق ايران با بيان اينكه اوكراين در
بهبود فضاي كسبوكار نيز موفقيت
داشته ،ادامه داد :اوكراين در مبارزه
با فساد نيز از كشورهاي موفق منطقه
بهشمار ميرود.
وي با اشــاره به مذاكــرات مهم
اقتصادي كشورهاي اروپايي با ايران
گفت :مســووالن ايرانــي از حاميان
سرمايهگذاري خارجي در ايران هستند
و در حال حاضــر  200ميليارد دالر
پروژه تعريف شده سرمايهگذاري در
ايران وجود دارد كه با اراده مسووالن
سياسي دو كشــور ما با يك فرصت
جديدي مواجه هستيم تا نقش خود
را در اقتصاد دو كشــور و دو منطقه
ايفا كنيم.

  ايران از شركاي تجاري اصلي
اوكراين

همچنين آلكســي پروزنتسف،
معاون وزيــر توســعه اقتصادي و
بازرگاني اوكراين با ابراز خشنودي از
روند رو به رشد توسعه همكاريهاي
دو كشور گفت :ايران يكي از شركاي
تجاري اصلــي اوكراين به شــمار
مــيرود و اعداد و ارقام مبادالت دو
كشور نشان از رشد و توسعه دارد كه
از آن استقبال ميكنيم.
تجارتخانه

در حالي كه كارشناسان معتقدند
تعلل ايران در پيوستن به سازمان تجارت
جهاني تا چند سال ديگر همين بازارهاي
صادراتــي فعلي را نيز به دســت رقبا
ميدهد اما هنوز اقدام كارگشــايي در
اين زمينه انجام نشده است .در همين
خصوص رييس خانه اقتصاد ايران درباره
پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
( )WTOاظهار كرد :ايران نياز دارد كه
در پيمانهاي منطقهاي دوجانبه حضور
داشته باشد و در كنار آن عضو سازمان
تجارت جهاني ( )WTOنيز باشد.
ابراهيــم جميلي گفــت :امضاي
موافقتهــاي دوجانبه و منطقهاي در
شرايط فعلي كشور در اولويت هستند
و تعلل موجود باعث شده كه كشورهاي
رقيب گوي سبقت را در صادرات از ما
بربايند .وي افزود :در تمام پيمانهايي كه
تاثيرگذاراستوميتواندبهاقتصادكشور
كمككندبايدحضورفعالداشتهباشيم
و ديپلماسي اقتصادي ايران در مقايسه با
گذشته بسيار فعالتر شود.
رييس انجمن صادركنندگان نمونه
و برتر ايران ادامه داد :دولت وظيفه دارد
در تمام وزارتخانههاي اقتصادي كشور

وي افزود :در حال حاضر ايران در
رده چهاردهم حجم صادراتي اوكراين
به جهان و در رتبه بيستوســوم از
نظر حجم مبادالت تجاري قرار دارد
در حاليكه پيشتر در رديف سيويك
قرار داشت.
پروزنتسف با اشاره به حضور خود
در مراســم تحليف رييسجمهور
كشــورمان در ماه گذشــته همراه
با وزير توســعه اقتصادي اوكراين،
تصريــح كــرد :در چارچــوب اين
ســفر مالقاتهاي مهــم و مفيدي
براي توســعه همــكاري و ارتقاي
ســطح روابط با آقايان جهانگيري،
ظريف و حجتي داشتيم كه بسيار
اميدبخش بود.
معــاون وزير توســعه اقتصادي
اوكرايــن گفت :بين دو كشــور و
دو ملت بــزرگ ايــران و اوكراين
ظرفيتهاي زيادي براي توســعه
همكاريها وجود دارد كه بايد از آن
بيشتر استفاده كنيم.
وي با اشاره به مسايل و مشكالت
بانكي بين دو كشــور اظهار داشت:
بــراي حل مســايل بانكي در حال
برداشــتن گامهايي هســتيم و در
ســفري كه ماه گذشــته به ايران
داشــتيم ،وزير توســعه اقتصادي
با مســووالن ايرانــي در اين زمينه
مذاكرات مهم و مفيدي انجام داد.
پروزنتسف ادامه داد :ظرفيتهاي
بسيار خوبي براي همكاري در بخش
هواپيماسازي و ماشينسازي انرژي
داريم و دستور خواهم داد كه بخش
مرتبط بــا اين موضوعــات روابط
بيشــتري را با ايران در دستور كار
خود قرار دهد.
معاون وزير توســعه اقتصادي بر
لزوم گســترش روابط گردشگري
دو كشــور تاكيد كرد و گفت :ايران
بــا طبيعتي جــذاب و ميراث غني
فرهنگي براي اوكراين كشور بسيار
مهمي محسوب ميشود و به همين
منظور عالقهمند به توســعه روابط
گردشگري دو كشور هستيم.
 تاكيد بر لغو رواديد
در ادامه اين ديدار ،محمد بهشتي
منفرد سفير ايران در اوكراين گفت:
موانعي در توسعه روابط گردشگري
بين ايران و اوكراين وجود دارد كه
مهمترين آن مرتبط با رواديد است.

سفير ايران در اوكراين افزود :ايران
خواهان لغو رواديد با اوكراين است
و درصورتيكه در حال حاضر امكان
لغو آن وجود ندارد ،تسهيل صدور
رواديد براي گسترش ارتباطات دو
كشور ضروري است.
بهشتي با اشــاره به لغو رواديد
بين ايران و كشورهاي ارمنستان و
گرجستان و نيز تسهيل صدور رواديد
براي تورهاي گردشــگري ايران و
روسيه گفت :بدون ترديد لغو رواديد
ايران و اوكراين عالوه بر گســترش
مبادالت و توســعه همكاريها به
نفــع اوكراين خواهد بــود چراكه
گردشــگران ايراني سهم مهمي در
بازار گردشگري جهان دارند و بهطور
حتم لغو رواديد به رشــد اقتصادي
اوكراين كمك خواهد كرد.
بهشتيهمچنينازآمادگيمناطق
آزاد ايران و بهويژه منطقه آزاد انزلي
براي فراهم كردن تسهيالت جهت
حضــور توليدكننــدگان اوكرايني
خبر داد.
 محصوالت صادراتي ايران
در كييف
در جريان اين ســفر همچنين
نمايشــگاه اختصاصي محصوالت
صادراتي ايران در كييف با حضور
غالمحسين شــافعي ،رييس اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي
ايران ،ســفير ايــران در اوكراين و
تعدادي از نمايندگان مجلس افتتاح
شد .در جريان افتتاح اين نمايشگاه
كه ســبحانيفر و تجــري اعضاي
كميســيونهاي صنايع و معادن و
اصل « »٩٠مجلس و قادي رييس
اتاق مشترك ايران و اوكراين حضور
داشــتند ،توانمنديهاي صادراتي
ايران به نمايش گذاشته شد.
همچنيــن در جريــان افتتاح
اين نمايشــگاه معاون وزير توسعه
اقتصــادي و رييس اتــاق بازرگاني
اوكرايــن نيز شــركت كــرده و بر
ضرورت توســعه همكاري و ارتقاي
سطح مبادالت اقتصادي دو كشور
تاكيد كردند.
غالمحســين شــافعي ،رييس
اتاق ايران ،طي ســخناني در آيين
افتتاح اين نمايشــگاه با اشــاره به
رشــد مبادالت اقتصادي دو كشور
طي دو سال اخير ،برگزاري چنين

تاكيد رييس خانه اقتصاد ايران بر پيمانهاي دوجانبه پولي؛

پيشروي رقبا در صادرات

و وزارت امور خارجه موضوع گسترش
ديپلماسي اقتصادي كشــور را دنبال
كند و در بخشخصوصي ،اتاق بازرگاني،
تشكلها ،صادركنندگان مهم و نمونه
كشور و كليه افراد براي اين مهم تالش
كنند .وي تصريح كرد :در اين راستا تمام
بخشها نيز وظيفه دارند براي تحقق
فرامين اقتصاد مقاومتي تالش كنند تا
در نهايت كشور به رشد اقتصادي هشت
درصدي نيز دست يابد.
 هوشــمندانه بايد به WTO
پيوست
جميلي با بيان اينكه براي رسيدن به
رشد هشت درصدي اقتصادي بايد شعار
دادن را كم كرده و بر ميزان عمل كردنها
بيفزاييم ،گفت :بايد ســازوكار ورود به
 WTOرا در سياستهاي اقتصادي به
صورت هوشمند داشته باشيم و مشاهده
شود در چه بخشهايي مزيت داريم و در
چه بخشهايي آسيبپذير هستيم تا در
مذاكراتيكهانجامميگيرددربخشهاي
آسيبپذير امتيازهايمثبتيبگيريم كه
درتعاملباتوليداتداخليخودمانباشد

و حداقل آســيب را برساند و در عوض
در توليدات صادراتمحورمان بيشترين
بهرهبرداري را داشته باشيم.
رييس خانه اقتصاد ايران تاكيد كرد:
در شرايط فعلي نياز داريم موافقتهاي
ترجيحــي با كشــورهاي همســايه
و غيرهمســايه فعال باشــيم و وزارت
اقتصاد بايد گروهي را فقط براي امضاي
موافقتهاي دوجانبه در نظر گيرد.
جميليگفت:برخيكشورهايرقيب
ي ترجيحي را براي مقاصد
موافقتها 
صادراتي به امضا رســاندهاند و اين امر
باعث شده است كه هزينههاي صادراتي
ايران افزايش يابد و ما نتوانيم بهدرستي
در آنجا حضور يابيم.
رييس انجمن صادركنندگان نمونه
و برتر ايران تاكيد كرد :همراه با تاكيد
بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي بايد در
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دولت،
برنامههاي شفافي را ارائه دهيم و وظايف
دستگاهها مشخص و بهطور كامل رصد
شــود و آنطور نباشد كه درباره جذب
سرمايهگذاريهاي خارجي آمار بدهيم

نمايشگاههايي را در رشد مبادالت
اقتصادي دو كشور و افزايش سطح
همكاريها بسيار موثر خواند.
همچنيــن ســبحانيفر ،عضو
كميسيون صنايع و معادن مجلس
بــا اســتقبال از روند رو به رشــد
همكاريهــاي اقتصــادي ايران با
جهان گفت :وزارت خارجه بايد براي
افزايش ســطح مبادالت اقتصادي
رايزنهــاي اقتصــادي متخصص
را بــراي هر كشــور منصوب كند
تا بتوانند ارتبــاط بين بخشهاي
خصوصي دو كشور را برقرار كرده
و ظرفيتها و توانمنديها را معرفي
و شناسايي كنند .ارتباط گسترده
با جهــان بايد براســاس فرمايش
مقام معظــم رهبري در دســتور
كار مســووالن قرار گيرد .به گفته
ســبحانيفر ،فعاليتهاي مختلف
بايد به بخشخصوصي واگذار شود
و دولت صرفا حمايتكننده باشــد
نــه اينكه دخالت كنــد بلكه بايد
سياستهاي كالن را راهبري كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن
مجلس بــا تاكيد بر ضــرورت در
نظر گرفتن بستههاي مشوق براي
صادرات از ســوي دولت ادامه داد:
نــرخ ارز دريافتي از صــادرات بايد
به صورت آزاد محاســبه شود نه به
نــرخ مبادلهاي تا موجب تشــويق
صادركنندگان شود .در نهايت اگر
صادرات و بازار هدف شناسايي شده
و در اختيار توليدكننده قرار گيرد،
رونق اقتصادي و اشــتغال را در پي
خواهد داشت.
بهشتي ســفير ايران در كييف
نيز طي ســخناني با اشاره به رشد
ارتباطات ميان ايران و اوكراين طي
دو ســال گذشته ،بر ضرورت تداوم
همكاري دو كشــور تاكيد كرد .وي
برگزاري نمايشگاه با حضور مقامهاي
ارشد اقتصادي اوكراين را نشانهاي از
توجه و عالقهمندي اين كشور به بازار
ايران و زمينهاي براي حضور بيشتر
در اين كشور ارزيابي كرد.
 تجارت يك ميليارد دالري
گفتني اســت ،وزارت كشاورزي
و غــذاي اوكراين انتظار دارد حجم
تجارت محصوالت كشــاورزي بين
ايران و اوكراين تا پايان سال ۲۰۱۷
به رقم يك ميليارد دالر برسد.
واســيل آنتوننكو ،كارشــناس
ارشد همكاريهاي دوجانبه تجاري
و اقتصــادي بخــش همكاريهاي
بينالمللي وزارت كشاورزي و غذاي
اوكرايــن ايــن خبــر را در جريان
نشســت مشــترك تجاري ايران و
اوكرايــن بيان كرد و گفت :در طي
هفت ماهه نخســت ســال ،2017
ايران هشــتمين واردكننده بزرگ
محصوالت كشــاورزي از اوكراين
بوده اســت .با توجه به تالشهاي
مشترك شركتهاي ايران و اوكراين
انتظار ميرود بتوانيم حجم تجارت
محصوالت كشاورزي ميان دو كشور
را تا پايان امسال به يك ميليارد دالر
برسانيم.

اما با آمار واقعي جذب ســرمايهگذاري
خارجي تفاوت فاحشي داشته باشد.
وي افزود :سياســتهاي اقتصادي
بايد بــه كمك مردم بــه مرحله اجرا
گذاشته شود و از ظرفيتهاي مردمي
استفاده شــود نه اينكه به بهانه جذب
ســرمايهگذاري خارجي بــه توليدات
خــود ضربه وارد كنيــم و رقابت براي
توليدكنندگان خارجي تنگتر شود.
رييــس خانه اقتصــاد ايران گفت:
در كشــورهاي حاشــيه خليجفارس
ســرمايهگذاران خارجي را با شــريك
داخليهمراهميكنندكهاينامرميتواند
بهعنوانالگوييبرايمانيزباشدوشركاي
خارجــي را با داخلي همــراه كنيم تا
توليدكنندگانداخليضربهنبينند.
وي بــا تاكيــد بر لزوم تشــكيل
كنسرسيومهاي قوي صادرات در ايران
افزود :ميتوانيم در اين شرايط حضور
قويتري در اقتصاد جهاني داشته باشيم.
از طرفي بايد آموزشهاي اقتصادي براي
بخش خصوصي را در دســتور كار قرار
دهيم تا شركتهاي بزرگ خود را تبديل
به شركتهاي بينالمللي و شركتهاي
متوســط خود را به شركتهاي بزرگ
تبديلكنند.

