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اخبار

صادرات فوالد ایران به کانادا ،اروپا و آسیا

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه
نقشه های یک صد هزارم کل معادن ایران منتشر شده و در
اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد ،گفت :هماهنگی کامل
معدن و صنایع معدنی ،خط مشی وزیر صنعت است.
مهدی کرباسیان در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل
شرکت ملی فوالد ایران گفت :در دنیا توسعه در حوزه
فوالد ،خود مترادف با توسعه است ،به این معنا که یکی از
پارامترهای توسعه و پیشرفت کشورها ،مصرف فوالد است،
به این معنا که ایران باید برای رسیدن به این پارامتر ،به
تولید و کیفیت محصوالت توجه نماید؛ ضمن اینکه مصرف
نیز در جامعه وسیعتر شود .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل
از مهر ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :انحالل
شرکت ملی فوالد یکی از اتفاقات نامبارک بود که نشان
می داد حوزه فوالد ،از صورت مساله پاک شده است؛ در
حالیکه می توانستند آن را کوچک کرده و وظایف آن را تا
 ۹۰درصد کاهش دهند؛ بنابراین از تصمیمات خوب دولت
یازدهم این بود که به احیای شرکت ملی فوالد ،رای داد.
وی تصریح کرد :در دولت یازدهم ،بازگشت به وضعیت
مناسب در شرکت ملی فوالد در دستور کار قرار گرفت،
این در حالی است که در سال  ۸۳وزیر وقت ،طرحی را
به شورای اقتصاد ارایه کرد که  ۴میلیون تن فوالد ایجاد
و احداث شود ،اما در دولت هشتم ،به تصویب نرسید یا
ابالغ نشد ،در حالیکه در دولت نهم ،تصمیم بر این شد که
هشت طرح  ۸۰۰هزار تنی جایگزین این طرح  ۴میلیون
تنی شود ،در حالیکه برخی از این طرحها ،نه آب ،نه برق و
نه زیرساخت داشت .کرباسیان با اشاره به کلنگ زنی یک
هفته ای هفت طرح فوالدی در دولت نهم گفت :جایی که
کلنگ زنی می شود ،دیگر نمی توان اجرایش را ملغی کرد،
بنابراین ما نیز به عنوان یک تعهد ،کار را پیگیری کردیم و
هفت طرح فوالدی را در حال تکمیل داریم.
وی اظهار داشت :فوالد شادگان و میانه هم اکنون در
حال تولید هستند ،این در حالی است که زنجیره فوالد در
سال  ۲۰۱۵دچار چالش جدی افت قیمتی شد ،اما اکنون
قیمت رو به رشد است ،ضمن اینکه تولید و اشتغال و توجه
به صادرات ،در حوزه فوالد به خوبی حاصل شده است.
فوالد سال گذشته بیش از  ۶میلیون تن صادرات داشته
است ،در حالیکه در سال  ،۹۱کل صادرات کشور ۲۰۰
هزار تن بوده است.

بیکاران ایرانی
بدترین وضعیت بیکاری را دارند

رئیس مرکز آمار و اطالعات وزارت کار گفت:بر اساس
تعریف اشتغال،بیکار به فردی گفته میشود که در هفته
مرجع مورد آمار حتی یک ساعت هم نتوانسته کاری انجام
دهد؛این نوع بیکاری بدترین وضعیت بیکاری است.
سید نعمت اهلل میرفالح نصیری با تشریح انواع
بیکاری اعم از اشتغال ناقص ،اشتغال ناقص زمانی و اشتغال
ناکافی گفت :نکتهای که مغفول باقی مانده و اغلب به آن
توجه نمیشود ،این است که بر اساس تعریف اشتغال،
بیکار به فردی گفته میشود که در هفته مرجع مورد
آمار حتی یک ساعت هم نتوانسته کاری انجام دهد .این
نوع بیکاری بدترین وضعیت بیکاری است .بر این اساس
با توجه به اینکه آمار شاغالن و بیکاران کشور ما نیز بر
اساس همین تعریف جهانی ،مورد سنجش و پایش قرار
میگیرد ،می توان گفت که بیکاران ما نیز جزء بدترین انواع
بیکاران هستند چرا که حتی یکساعت در هفته نتوانسته
اند مشغول بکار باشند .میرفالح نصیری با بیان اینکه نرخ
بیکاری به تنهایی شاخص خوبی برای تجزیه و تحلیلها و
آنچه در بازار کار میگذرد ،نیست و نمیتواند بیانگر تمام
واقعیتهای بازار کار باشد گفت :بعضی از کارشناسان نرخ
بیکاری را شاخص ضعیفی برای دستیابی به شناخت قوی
از بازار کار میدانند .حال باید دید در صورت صحیح بودن
چنین دیدگاهی ،چه شاخصهایی بهترین سنجه برای
بازار کار است .بنابراین به نظر میرسد سنجههایی مانند
تعداد ریزش اشتغال ،فرصتهای شغلی جدید ،آمار ترک
شغلها ،آمار اشتغال ناقص و اشتغال جدید ،از بهترین
سنجههای بازار کار هستند .رئیس مرکز آمار و اطالعات
راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :در
شانزدهمین کنفرانس بینالمللی آمارشناسان کار در سال
 ،۱۹۹۸قطعنامه مرتبط با اندازهگیری «اشتغال ناقص» و
«وضعیت اشتغال ناکافی» تصویب شد و دستورالعملهایی
نیز در ارتباط با انواع «اشتغال ناقص» ارائه شد.

سود سهام عدالت تا پایان شهریور واریز میشود

رییس سازمان خصوصی سازی از واریز
قطعی نخستین مرحله سود سهام عدالت به
مبلغ  ۶۵تا  ۱۵۰هزار تومان تا پایان شهریور
خبر داد.
علیاشرف عبداهلل پوری حسینی افزود:
سازمان خصوصی سازی تاکنون  ۳هزار و
 ۳۴۵میلیارد تومان مصوبه از شرکت های
سرمایه پذیر برای سال مالی  ۹۵سود ویژه
مشموالن سهام عدالت در دست دارد که
تاکنون  ۱۰درصد آن معادل  ۳۵۰میلیارد
تومان در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار
گرفت و به دلیل واریز تدریجی این سود ،باید
در چند مرحله به حساب مشموالن سهام
عدالت واریز شود که مرحله نخست تا پایان
شهریور اجرایی می شود.
وی افزود :تعدادی از شرکت های
سرمایه پذیر هنوز مجمع تشکیل نداده اند
و در صورت تشکیل مجمع تا انتهای سال
 ۹۶باید حدود  ۸۰۰میلیارد تومان دیگر به
 ۳هزار و  ۳۴۵میلیارد تومان سود قطعی
مشموالن اضافه شود.
پوری حسینی در مورد میزان سود
دریافتی مشموالن اضافه کرد :کسانی که
تاکنون همه سهام شان آزاد شده۱۲۰ ،
تا  ۱۵۰هزار تومان دریافت خواهند کرد و

کسانی که حدود  ۵۰درصد سهام عدالت را
صاحب شده اند ۶۵ ،تا  ۷۶هزار تومان واریزی
خواهند داشت و واریز (کامل) این سود تا
پایان اسفندماه ممکن خواهد بود.
رییس سازمان خصوصی سازی گفت:
 ۴۹میلیون و  ۲۲۶هزار و  ۲۹۱نفر مشمول
قطعی سهام عدالت شده اند که حدود دو
میلیون نفر فوت شده اند و از  ۴۷میلیون
نفر باقیمانده هم تاکنون فقط  ۳۰میلیون نفر

قیمت هر اونس طال دیروز با  ۰.۹درصد کاهش به
 ۱۳۳۰دالر و  ۶۰سنت رسید.
به گزارش رویترز ،هرچند بعد از درخواست دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا برای اتخاذ اقدامات
سرسختانه تر علیه کره شمالی ،تقاضا برای سرمایه گذاری
امن در بازار طال رشد داشته ،اما همزمان با تقویت شاخص
ها در بازارهای بورس ،قیمت طال دیروز اندکی کاهش یافت.
بر اساس این گزارش ،قیمت هر اونس طال دیروز با 0.9
درصد کاهش به  1330دالر و  60سنت رسید .قیمت طالی
آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با  0.2درصد افزایش
به  1335دالر و  80سنت رسید.

«شما هم میتوانید صادرات کنید»؛ این
شعار کمپین تخصصی صادرات است که با ایده
یک شرکت خصوصی به راه افتاد و البته مورد
حمایت سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفت.
حاال براساس اعالم گمرک ،صادرات
غیرنفتی در ٤ماهه ابتدای امسال ٥٤,٩درصد
کاهش داشته است .صادرکنندگان در اینباره
به مشکالت ریز و درشت صادرات ایران اشاره
میکنند و معتقدند در ایران واردات بسیار
راحتتر و بیدغدغهتر از صادرات است .حاال
یک شرکت خصوصی پیشقدم شده است و
حتی تولیدکنندگان کوچک را وارد بازارهای
جهانی میکند .آنها با استفاده از دنیای مجازی
اطالعات صادرکنندگان و محصوالت ایرانی را به
تجار خارجی عرضه و به این ترتیب برای آنها در
ویترین جهان بازاریابی میکنند.
کمپینی که حاال میخواهد فرصت
صادرات بدون دغدغه را به تولیدکنندگان و
توزیعکنندگان عالقهمند به صادرات آموزش
بدهد و آنها را با اطالعات الزم در این زمینه
آشنا کند .کمپینی که حاصل همکاری دولت و
بخش خصوصی در این زمینه برای نخستینبار
است و از ١٥مردادماه شروع به کار کرده و قرار
است تا ٢٩شهریورماه به کارش ادامه بدهد.
این کمپین که حاال در بیشتر استانهای
کشور راه افتاده ،موضوعاتی مانند راهکارهای
صادرات آسان ،خدمات پولی و بانکی ،بیمهنامه
صادراتی ،موانع تجارت بینالمللی ،خطوط
اعتباری صادراتی و بازاریابی بینالمللی را دنبال
میکند .موضوعاتی که هر کدام به نوبه خود
سنگ بزرگی پیش پای صادرکنندگان است و
اگر برطرف شوند ،صادرات آسانتر میشود.

شماره حساب شبای خود را اعالم کرده اند.
وی از مشموالن سهام عدالت خواست حتما
برای اعالم کد شبای خود اقدام کنند.
پوری حسینی در مورد مشموالن فوت
شده هم گفت :بازماندگان مشموالنی که در
سال های اخیر فوت شده اند و تا به حال با
مراجعه به سایت با شرایط غیر فعال پرونده
عضو فوت شده خود مواجه می شدند از
امروز تا انتهای شهریورماه فرصت دارند

قیمت جهانی طال کاهش یافت

سهام های آسیایی که بعد از افزایش بی سابقه شاخص
ها در بورس وال استریت ،در اوایل دیروز به نزدیک باالترین
رقم های  10سال گذشته رسیده بود ،کاهشی جزئی را
شاهد بوده است .دومینیک اشنایدر ،در موسسه مدیریت
دارایی یو بی اس در هنگ کنگ گفت« :به نظر می رسد
که شاخص ها در بازارهای بورس آسیا رکوردهای جدیدی
را تجربه کرده است .این بدان معناست که مردم می خواهند
ریسک کنند ».وی افزود« :من فکر می کنم این نشان دهنده
وضعیت مساعد اقتصادی است و کاهش اشتها برای ریسک
پذیری در حال از بین رفتن است».
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا اعالم کرد،

آورده نقدی مشمولین فوت شده را پرداخت
کنند چرا که بعد از انتهای شهریور هم برای
مشمولین فوت شده و هم برای مشمولین
عادی ،امکان واریز آورده نقدی برای همیشه
بسته خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و داراییافزود:
سود سهام مشمولین فوت شده تنها با ارایه
برگه انحصار وراثت قابل پرداخت خواهد
بود .رییس سازمان خصوصی سازی در مورد
مشکل ارایه کد شبا در سایت برای مشمولین
هم گفت :از حدود یک ماه پیش برای بعضی
از مشمولین هنگام ارایه کد شبا مشکلی
پیش می آمد که ناشی از مشکل ارتباط
سازمان خصوصی سازی با بانک مرکزی
بود .این مشکل برطرف شده است و از امروز
مشموالن می توانند کد شبای خود را دوباره
در سایت ثبت کنند.
پوری حسینی در مورد شرایط اصالح
کد شبا هم گفت :مشمولین دقت کنند کد
شبای صحیح را به سایت سازمان خصوصی
سازی اعالم کنند ،چون حداقل تا چند ماه
آینده امکان اصالح کد شبا وجود نخواهد
داشت و در صورت تایید کد شبا سود سهام
عدالت تا پایان سال فقط به همان حساب
واریز خواهد شد.

تحریم های تصویب شده علیه کره شمالی در شورای امنیت
سازمان ملل یک گام کوچک است و به هیچ وجه با آنچه
باید برای مقابله با برنامه هسته ای این کشور صورت گیرد،
قابل مقایسه نیست .معموال در هنگام باال گرفتن وضعیت
های آشفته سیاسی و اقتصادی ،بازار طال یک محل سرمایه
گذاری امن برای سرمایه گذاران محسوب می شود.
ارزش دالر در برابر ین ژاپن دیروز اندکی افزایش
داشت ،در حالی که در مقابل سبد ارزهای معتبر جهانی با
افت  0.1درصدی مواجه بود .اما دالر همچنان باالتر از پایین
ترین رقم دو سال و نیم گذشته که هفته پیش تجربه کرده
بود باقی ماند .

شما هم میتوانید صادرات کنید

هر چند که تمام اهداف این کمپین
محقق نشده اما جرقهای بوده برای اینکه
دولت و بخش خصوصی برای توسعه صادرات
دستبهدست هم بدهند و خودشان را محک
بزنند که برای همکاری اینچنینی چند مرده
حالجند .مسئوالن میگویند که باید ارزیابی
دقیق از اثرات این کمپین و گشایشهایی که
کرده است بعد از تمام شدن آن انجام شود ،اما
نگاه خوشبینی به آنچه تا حاال به دست آمده،
دارند.
مشکالت ریز و درشت صادرات
ایران همیشه در صادرات غیرنفتی با
مشکالت ریز و درشتی مواجه بوده ،روندی
که اگر ادامه پیدا کند و فکری برای آن نشود
میتواند تهدیدی جدی برای حیات شرکتها
و بنگاهها باشد .عالوه بر این ،در دنیای امروز
شرکتهایی که فقط به تولید و فروش داخلی
اکتفا کنند ،قدرت رقابت را از دست میدهند و
محکوم به شکست در تالطمهای اقتصادی در
برابر رقبایشان هستند .هیچکس نمیتواند منکر
این موضوع باشد که رونق صادرات به معنای
اشتغال ،ارزآوری و توسعه است و سالهاست که
صادرکنندگان و کارشناسان میگویند که موانع
پیش پای صادرات خیلی زیاد و طاقتفرساست؛
موانعی که خیلی از آنها را خودمان به وجود
آوردهایم اما تالش کمتری برای رفع آنها
کردهایم .همه اینها دولت را ترغیب کرده که
به کمک بخش خصوصی بیاید و با ایجاد دروازه
صادرات کاال و خدمات ،برخی از این موانع و
مشکالت را حل کند .در واقع کمپین تخصصی
صادرات با عنوان «شما هم میتوانید صادرات
کنید» با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران،
صندوق ضمانت صادرات ایران ،سازمان صنایع

کوچک و شهرکهای صنعتی و بانک توسعه
صادرات ایران و با ایده یک شرکت خصوصی
راه افتاده تا فرصت صادرات بدون دغدغه را به
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عالقهمند به
صادرات آموزش داده و آنها را با اطالعات الزم
در این زمینه آشنا کند.
سرویسدهی از زمان ورود به
بازار صادراتی
یزد از استانهایی است که حدود یک
هفته پیش کمپین تخصصی صادرات را راه
انداخت و سید مسعود عظیمی ،مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد توضیح
میدهد که ایده این کمپین متعلق به بخش
خصوصی است و قرار است برای تسهیل فرآیند
صادرات ،به شرکتها و بنگاهها سرویسدهی
کند .عظیمی با اشاره به اینکه صادرات هم
تخصص میخواهد و هم هزینه ،میگوید:
شرکتی که صاحب ایده این کمپین است با
امکانات نرمافزاری که فراهم کرده ،از لحظهای
که فردی وارد بازار صادراتی میشود تا زمانی که
مشترییابی و بازاریابی را انجام دهد ،پلتفرمی
را به هفت زبان دنیا آماده کرده و تولیدکنندگان
و توزیعکنندگان میتوانند محصول خود را در
آن معرفی کنند و اگر مشتریان خارجی ،تمایلی
به خرید محصولی داشته باشند با شماره تماسی
که از هر تولیدکننده و توزیعکننده گذاشته
شده ،میتوانند با او ارتباط برقرار کنند.
بهگفته مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی استان یزد ،این استان با دارا بودن
واحدهای صنعتی و پتانسیلهای تولیدی باال
ظرفیت خوبی برای ورود به بازارهای صادراتی
منطقهای و فرامنطقهای دارد و تشکیل
کنسرسیومهای صادراتی با حمایت شرکت
شهرکهای صنعتی از مهمترین اقدامات این
شرکت برای توسعه صادرات است.
کاهش ٥٤درصدی صادرات در ٤ماه
آمار گمرک نشان میدهد ،مجموع
صادرات غیرنفتی ایران در چهارماهه اول امسال
به  ١٣میلیارد و  ٤٥٩میلیون دالر رسیده که
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٥٤,٩درصد
کاهش داشته است .کاهش صادراتی که فعاالن
اقتصادی ،مشکالت و موانع صادرات را در آن
بیتأثیر نمیدانند .صادرکنندگان و فعاالن
بخش خصوصی معتقدند که مشکالت ریز
و درشتی پیش پای آنان است؛ از شناسایی
بازارها گرفته تا تبادالت مالی .بهگفته سیدرضی
حاجی آقامیری ،رئیس کمیسیون توسعه
صادرات اتاق بازرگانی ایران ،درست است که
فضای بینالمللی پس از برجام تا حدودی باز

شد اما اعمال عوارضهای سنگین باعث شد به
جای رشد صادرات غیرنفتی ،با کاهش شدید
در برخی زنجیرههای صادراتی مواجه شویم .او
معتقد است که با اجرای برجام اتفاق خاصی
در ترکیب کاالهای صادرات غیرنفتی رخ نداده،
چرا که سیاستهای اقتصادی دولت در جهت
حمایت از صادرات یا توسعه صادرات غیرنفتی
نبوده است .بهگفته رئیس کمیسیون توسعه
صادرات اتاق بازرگانی ایران ،تحریمها باعث شد که
ایران جایگاهش را در بعضی بازارهای بینالمللی از
دست بدهد و باید برنامه بازاریابی هدفمندی داشته
باشیم تا دوباره جایگاه قبلی را به دست بیاوریم.
حاجی آقامیری معتقد است که در زمینه بازارهای
صادراتی با مشکالتی مواجهیم و باید استراتژی
جدیدی برای بازارسازی تعریف کنیم و هر چند
که به خیلی بازارها صادرات داریم اما باید برنامه
اساسی در جهت بازاریابی تدوین کنیم و این تصور
را داشته باشیم که تازه میخواهیم وارد بازارهای
منطقه و جهان شویم.
ضرورت اصالح فرآیندها
برای جهش صادرات
علی یزدانی ،معاون وزیر صنعت و
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران توضیح میدهد که یکی از
مشکالت اصلی بهخصوص برای بنگاههای
کوچک در راه صادرات ،ضعف بنیه اقتصادی
این بنگاهها برای حضور در نمایشگاههای داخلی
و خارجی است .بهگفته یزدانی ،از آنجا که این
بنگاهها در اندازههای کوچک هستند ،به دلیل
هزینههای باال نمیتوانند وارد بازارهای جهانی
شوند و برای حل این مشکل و در راستای
اقتصاد مقاومتی ،سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی از سال گذشته شرکتهای
مدیریت صادرات را با محوریت بخش خصوصی
در  ٣١استان شکل داده و کنسرسیومهای
صادراتی که بتوانند محصوالت خوشههای
صنعتی را صادر کنند ،به وجود آمده است.
معاون وزیر صنعت میگوید که نکته دیگر برای
توسعه صادرات ،آموزش است و برای همین
سازمان متبوعش صددرصد هزینههای آموزشی
را در حوزه بازاریابی و صادرات میدهد.

اخبار کوتاه
سفیرایران درباکو در گشایش اکسپو2017عنوان کرد؛

رشد بیش از  40درصدی روابط اقتصادی
ایران و جمهوری آذربایجان درسال 2017

سفیر جمهوری اسالمی ایران در باکو گفت :روابط
اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در سال  2016نسبت
به سال پیش از آن بیش از  70درصد رشد داشته است؛
همچنین در  9ماهه سال  2017بیش از  40درصد رشد در
روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را شاهدیم.
«جواد جهانگیر زاده» دیروز (چهارشنبه) در مراسم
افتتاح نمایشگاه بین المللی اکسپو 2017باکو در محل
اکسپو سنتر این شهر افزود :جمهوری آذربایجان بازار
بزرگی است و از طریق اتصال به کشورهای همسایه
همچون روسیه ،اوکراین ،گرجستان و  ...می تواند امکان
انتقال کاالها و محصوالت ایرانی را به این کشورها فراهم
آورد .به گفته این دیپلمات ارشد ایران  ،سطح پایه روابط
اقتصادی دو کشور پایین است و باید تالش تجار ،فعاالن
اقتصادی و بازرگانان کشورمان در افزایش آن باشد.
جهانگیر زاده تصریح کرد :حضور شرکت ایران خودرو
در این نمایشگاه و تالش انجام شده برای ساخت کارخانه
در منطقه «نفت چاله» می تواند به افزایش ظرفیت
تجاری کشورمان در این کشور بیانجامد .وی خاطرنشان
کرد :عمده ارتباطات تجار و بازرگانان دو کشور در عرصه
کاالهای معدنی و ساختمانی و پس از آن کشاورزی است.
سفیر ایران در باکو همچنین به رشد صنعت گردشگری در
این کشور در سال های گذشته اشاره کرد و گفت :برگزاری
نمایشگاه بین المللی از سوی جمهوری اسالمی ایران در
آذربایجان می تواند فصل نوینی در ارتباطات اقتصادی دو
کشور باشد .وی همچنین با اشاره به حضور رئیسان اتاق
های بازرگانی آذربایجان غربی ،اردبیل ،زنجان و گیالن در
این نمایشگاه ،ابراز امیدواری کرد استان های هم مرز با
جمهوری آذربایجان بتوانند سهم و نقش خود را در توسعه
روابط اقتصادی دو کشور افزایش دهند.
جهانگیر زاده با اشاره به سطح حداکثری ارتباطات
سیاسی دو کشور ،یادآوری کرد :رئیسان جمهوری دو کشور
درچهار سال گذشته  9دیدار با یکدیگر داشته اند و با توجه
به نبود مشکل سیاسی در روابط دو کشور ،اینک نوبت تجار
و بازرگانان است تا با ایفای سهم و نقش خود به توسعه
روابط دو جانبه کمک کنند.
وی ادامه داد :خط آهن شمال  -جنوب که متصل
کننده جنوب چین و کشور هندوستان از طریق راه آهن
سراسری جمهوری اسالمی ایران به آذربایجان و از آنجا
به اتحادیه اروپا است ،می تواند نقش مهمی در توسعه
مراودات اقتصادی دو کشور ایفا کند و در این زمینه با
دستور رئیسان جمهوری ایران و آذربایجان دو کشور برای
تکمیل ظرفیت های خود مشارکت مالی می کنند.
این مقام مسئول با اشاره به تشکیل کمیسیون
مشترک دو کشور ،یادآور شد« :مسعود کرباسیان» وزیر
امور اقتصادی و دارایی کشورمان از سوی ایران و «شاهین
مصطفی یف» یکی از وزیران کابینه آذربایجان به نمایندگی
از این کشور در این کمیسیون حضور دارند که می تواند در
توسعه روابط فیمابین مثمر ثمر باشد.
در ادامه این مراسم « ،نیازی صفر اف» معاون وزیر
اقتصاد جمهوری آذربایجان افزود :با استراتژی در پیش
گرفته شده از سوی «الهام علی اف» رئیس جمهوری،
جمهوری آذربایجان در مسیر رشد و توسعه گام برداشته و
در سال های اخیر شاهد حضور خارجی ها برای مشارکت
در توسعه اقتصادی کشور بویژه صنایع غیرنفتی هستیم.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های متعدد در این
کشور در سال های گذشته ،خاطرنشان کرد :نمایشگاه امروز
که از سوی جمهوری اسالمی ایران و با مشارکت حداکثری
شرکت ها و صنایع ایرانی ،همچنین با مشارکت شرکت
های روسی ،ترکیه ای ،اوکراینی و سایر کشورها برگزار
شده ،می تواند نقش موثری در توسعه روابط اقتصادی و
تجاری با دیگر کشورها بویژه ایران داشته باشد .معاون وزیر
اقتصاد جمهوری آذربایجان ادامه داد :اکنون پروژه های
مشترک بزرگی بین ایران و آذربایجان در دست اجراست
که از آن جمله می توان به حضور خودروسازان ایرانی اشاره
کرد .صفراف افزود :ساخت کارخانه خودروسازی از سوی
ایرانی ها که در فاز نهایی آن قرار است سالیانه  10هزار
خودروی سواری تولید شود ،اشتغال بکار مستقیم 400
نفر را به همراه داشته و قرار است سایر صنایع جانبی
مرتبط با آن نیز راه اندازی شود .نمایشگاه بین المللی
صنعت  CASPINDEXPOو نمایشگاه بین المللی
ساختمان به طور همزمان از  22تا 24شهریور ماه در باکو
پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می شود .این نمایشگاه
در فضایی به مساحت هشت هزار متر مربع در دو سالن
در مرکز نمایشگاهی باکو اکسپو سنتر در حال برگزاری
است .در مجموع  52شرکت شامل  20شرکت ایرانی و
 32شرکت خارجی از  15کشور از جمله جمهوری اسالمی
ایران در این نمایشگاه شرکت کرده اند و همچنین 110
نفر تاجر و فعال بازرگانی خارجی تاکنون برای حضور در
همایش (بیزینس فروم) این رویداد در باکو حاضر شده
اند .هدف از برپایی این نمایشگاه ایجاد فرصت برقراری
ارتباط و شناسایی شرکت های معتبر داخلی و خارجی،
آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری های روز جهان،
در اختیار گذاردن فرصت انعقاد قراردادهای کاری ،یافتن
نمایندگان فعال ،فراهم کردن زمینه مناسب برای ارائه
آخرین دستاوردهای نوین علمی ،پژوهشی و صنعتی در
حوزه های مختلف صنعتی ،افزایش کیفیت تولید و رسیدن
به استانداردهای جهانی و آشنایی و تبادل تجربیات شرکت
ها با یکدیگر در یک مکان مناسب و زمان کوتاه است.

