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قائممقام وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد حمایتهای دولت تدبیر
و امید ،وضعیت صادرات محصوالت کش��اورزی کش��ورمان را بهبود
بخش��یده؛ به طوری که از فروردین تا اواخر مرداد امس��ال  ۹درصد
بیش��تر از مدت مش��ابه س��ال قبل در این بخش صادرات داشتهایم.
عباس کشاورز در اینباره افزود :افزایش صادرات محصوالت کشاورزی
کشورمان در حالی است که اکنون ایران و کشورهای جهان با مشکل
ش��یوع ویروس کرون��ا مواجهند .وی بیان کرد :خوش��بختانه حجم

صادرات محصوالت کش��اورزی کشور با همت دولت تدبیر و امید در
سالهای اخیر افزایش یافته و به  ۶میلیارد دالر رسیده که صادرات
 ۵۰میلی��ون دالری رب گوج��ه فرنگی از دس��تاوردهای مهم دولت
بهش��مار میرود .قائممقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :باتوجه به
ظرفیتهای باالی بخش کش��اورزی باید سرمایهگذاری بیشتری در
این بخش داشته باشیم .کشاورز اظهار کرد :صنعتی کردن تولیدات
کش��اورزی از جمله اهدافی اس��ت که برای توسعه و رونق کسبوکار

در کش��ور ازسوی وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشود .وی گفت:
بحث صنعتی کردن تولیدات کش��اورزی و ایجاد فرآوردههای متعدد
و متنوع از موضوعاتی اس��ت که باید بخش خصوصی در این زمینه
بیش��تر مورد حمایت قرار گیرد .وی با اش��اره به تشکیل نهاد علمی
و کمیس��یونهای کش��اورزی در اتاقه��ای بازرگانی کش��ور گفت:
این کمیس��یون بهدنبال علمی ک��ردن بخش خصوصی و حمایت از
شرکتهای دانشبنیان است.

موضوع مافیای کاغذ چقدر جدی است؟
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احتکار به نوسانات دامن میزند
بی�ژن به�ادری -نایبرئی�س
اتحادی�ه لیتوگراف�ان ته�ران :اگر
بخواهی��م بدون تعارف درب��اره موضوع
کاغ��ذ در کش��ور صحبت کنی��م ،باید
بگوییم کش��ور م��ا ق��درت تولید کاغذ
مطلوب و شفاف را ندارد و در این زمینه
ما همچنان نیازمند واردات هستیم و به
همین دلیل قیمت کاغذ در کش��ور ما مس��تقیما
تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد.
در حالحاضر وضعیت واردات کاغذ به کش��ور
به ش��کلی است که نیاز به س��رمایهگذاری بسیار
گس��ترده دارد و هر کس��ی نمیتواند این کاال را
وارد کن��د و ای��ن فرآیند در نهایت ازس��وی چند
بنکدار عمده انجام میشود.
واردات ای��ن کاال براس��اس س��ایزهای محدود
موردنی��از ،انجام میش��ود و بهدلیل تحریمها که
نق��ش عم��دهای در افزایش قیمت ای��ن کاال نیز
داش��ته ،بیش��تر واردات کاغ��ذ ما از کش��ورهای
اندونزی ،چین ،برزیل و روسیه است؛ بهطور مثال
حدود  ۷۰درصد کاغذ روزنامه کش��ور از روس��یه
وارد میشود که بهدلیل نزدیکی و امکان مراودات
زمینی برای ما دارای مزیت است.
عالوه بر افزایش مداوم قیمت ارز ،نکته دیگری
که در نوسانات قیمت کاغذ دخیل است ،داللی و
احتکار این کاالس��ت .همواره در نوسانات قیمت،
یکی از موضوعات م��ورد توجه ،موضوع و احتکار
اس��ت که انحصار در بحث واردات نیز به آن دامن
میزند .ع�لاوه بر این موارد میت��وان به موضوع
تیراژ محص��والت چاپی نیز اش��اره کرد .در حال
حاض��ر تیراژ محصوالت چاپی در کش��ور بس��یار
پایین اس��ت که اگر این وضعیت به شکل مطلوب
درآید میتواند به از بی��ن رفتن انحصار و رقابتی
شدن بازار کمک کند.
ل حاضر
انحصار در واردات کاغذ به کشور در حا 
منج��ر به ش��کل گرفتن مافیایی ش��ده که اجازه
حضور دیگر بازرگان��ان در این عرصه را نمیدهد
و باع��ث ش��ده قیمت کاغذ در کش��ور ما حتی با
احتس��اب تخصیص ارز آزاد برای واردات ،نسبت
به کشورهای دیگر گرانتر باشد.

 مقابله با احتکار سخت نیست

البته مقابله با تخلف و احتکار در این
حوزه نباید کار چندان دش��واری باشد،
زی��را احت��کار کاغذ بر خالف بس��یاری
از کااله��ا که قابلیت انب��ار در فضاهای
کوچ��ک و بیرون از ش��هر را دارند ،نیاز
به فضای گس��ترده و خاص دارد .ضمن
اینکه خریداران این کاال نیز مشخص و قابلرصد
هس��تند ،به همی��ن دلیل اگر دول��ت و نهادهای
ذیربط مثل سازمان تعزیرات بخواهند ،میتوانند
به این موضوع ورود پیدا کرده و مانند س��الهای
گذشته بازار کاغذ را کنترل کنند.
تخل��ف دیگری که در زمین��ه کاغذ وجود دارد
این اس��ت که عدهای با دریاف��ت ارز ،این کاال را
وارد کش��ور کردهان��د اما بهجای اینک��ه آن را در
اختیار مصرفکننده قرار دهن��د ،در بازار آزاد به
واس��طهها و داللها س��پردهاند ک��ه این موضوع
نی��ز باعث افزایش قیمت این کاال ش��د؛ بهطوری
که ش��اهد بودیم در ایامی ک��ه ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای واردات کاغذ اختص��اص مییافت ،تنها ۲۰
تا  ۳۰درصد واردات انجام ش��ده با این ارز به بازار
میآم��د .در هر حال امروز کاغذ برای کش��ور ما
یک کاالی اس��تراتژیک محس��وب میش��ود اما
سیاستگذاریها بهنحوی است که قیمت واقعی
کاغذ حتی برپایه ارز آزاد و در نظر گرفتن حاشیه
س��ود آن برای توزیعکننده ،کمتر از قیمت فعلی
آن در بازار داخلی است.
در ح��الحاضر کاغذ تحریر با قیمت  ۲۳تا ۲۴
هزار تومان ،کاغذ گالس��ه  ۲۷تا  ۲۸هزار تومان و
کاغذ کاهی  ۲۲تا  ۲۳هزار تومان به ازای هر کیلو
در بازار معامله میش��ود ،در حالی که مثال قیمت
کاغذ گالس��ه تا  2هفته قبل حدود  ۵هزار تومان
کمتر از این رقم بود.
این تغیی��ر قیمت در بازار کاالی��ی که واردات
و ترخی��ص آن از گمرک رون��دی چندماهه دارد
طبیع��ی نیس��ت و قاعدتا تغییر قیم��ت ارز نباید
تاثی��ر آنی بر قیمت آن داش��ته باش��د؛ به همین
دلی��ل محتملتری��ن گزینه برای این نوس��انات،
واسطهگری و حاشیه این بازار است.

اتحادیه نادیده گرفته نشود
حسین میرباقری -رئیس اتحادیه
صن�ف فروش�ندگان کاغ�ذ و مقوا:
حقیقت این اس��ت که مش��کالت امروز
بازار کاغذ کش��ور بس��یار زیاد اس��ت و
نمیتوان بهراحت��ی برای برطرف کردن
آنه��ا راهکاری یافت اما باید دید که این
مش��کالت از چ��ه زم��ان و چگونه آغاز
ش��ده است .حقیقت این اس��ت که از همان زمان
که مس��ئولیت توزیع کاغذ از اتحادیه گرفته ش��د
و در اختیار وزارت ارش��اد قرار گرفت ،کارشناسان
پیشبینی مش��کالت امروز را میکردند و در این
باره هشدار میدادند.
در واقع از همان زمان که وزارت صنعت ،معدن
و تجارت این اختیار را به وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی داد و نقش اتحادیه در این موضوع نادیده
گرفته شد ،مشخص بود مشکالتی در انتظار حوزه
کاغذ اس��ت و با اینکه ما باره��ا در این باره تذکر
دادیم ،گوش شنوایی وجود نداشت.
این مشخص اس��ت که باتوجه به سازکاری که
در اختیار اتحادیههای صنفی قرار دارد ،بهتر است
توزیع از طریق اتحادیه انجام شود اما میبینیم که
ای��ن کار صورت نگرفته و پیامدهای امروز را برای
حوزه کاغذ ایجاد کرده است.
ما نیز میخواهیم قیمت کاغذ در بازار به تعادل
برس��د و در راستای اختیارات خود از هیچ اقدامی
در این زمینه کوتاهی نمیکنیم اما متاس��فانه در
ی ازس��وی نهادهای دیگر
ای��ن زمینه هیچ همکار 
بهعمل نیامده و مش��ورتی ه��م از اتحادیه گرفته
نشده است .این نبود همکاری وزارتخانه با اتحادیه
به شکلی بوده که حتی در تشکیل کارگروه کاغذ،
چ یک از اعضای اتحادیه دعوت بهعمل نیامد
از هی 
و باز هم نقش تعیینکننده اتحادیههای صنفی در
این حوزه نادیده گرفته شد.
مش��کالت حوزه کاغذ کشور ،مش��کل دیروز و
امروز نیست و قدمت آن به تولد ارز  ۴۲۰۰تومانی
برمیگ��ردد ،ام��ا در ح��الحاضر این مش��کالت
پیچیدهتر شده و طبیعتا اگر درمان مناسبی برای
آن اتخ��اذ نش��ود ،اثرات آن نیز بیش از گذش��ته
خواهد بود.

گزارشهای احتکار در دست بررسی است
بهن�ام نیکمنش -سرپرس�ت معاونت بازرس�ی
و نظارت اتاق اصناف ایران :براس��اس دس��تور س��تاد
تنظیم بازار بر تمرکز بر انبارهای عمده ،تیمهای بازرسی
ما در ش��هرری و اسالمشهر که بیشترین میزان انبارهای
کش��ور را در خود جای دادهاند ،مش��غول بازرسی انبارها
هستند که طبیعتا انبارهای کاغذ نیز در این دسته جای
میگیرند .همکاران ما در هفته گذش��ته اقدام به بازرسی
یک��ی از انبارهای بزرگ کاغ��ذ کردند که مال��کان آن با احتکار و
عرض��ه نکردن حجم عمدهای از کاالهای خود قصد س��ودجویی از
ب��ازار داخلی را داش��تند .البته غیر از این م��وارد ،بحثهایی مانند
قاچاق کاال با سوءاس��تفاده از ارزه��ای تخصیصی و ورود از مبادی

عکس:

موضوع کاغذ در بازارهای داخلی موضوع جدیدی نیست و مصرفکنندگان عمده این کاال در کشور مدتهاست
که از کمبود و گرانی آن گالیه دارند ،اما در هفتههای اخیر این مش��کالت به اوج خود رس��یده؛ بهطوری که قیمت
هر بند کاغذ تحریر در بازار آزاد کشور  ۴۳۰تا  ۴۴۰هزار تومان شده و انواع دیگر کاغذ نیز با افزایش قیمت  ۲تا ۵
هزار تومانی مواجه بودهاند .گرچه یکی از دالیل اصلی این افزایش قیمتها را باید نوسان قیمت ارز در این هفتهها
دانست اما شنیدهها حاکی از این است که سودجویان این بازار نیز دست به کار شدهاند و با احتکار و عرضه نکردن
کاال در بازار ،به نوس��انات نرخ کاغذ در این روزها دامن زده و در پی فروش کاالی خود با قیمت بیش��تر هس��تند.
روزنامه
به این بهانه در گزارش امروز به بررسی وضعیت بازار کاغذ در کشور میپردازد .با ما همراه باشید:

غیرقانونی نیز مطرح اس��ت که گزارشهای بازرس��ان ما،
برای بررسی به س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
و ش��هرری ارس��ال ش��ده و موض��وع در ای��ن نهادها در
حال بررس��ی اس��ت .غیر از بحث انبارها که مجوز ورود
ب��ه این موضوع برای بازرس��ان اتاق اصناف صادر ش��ده،
شرکتهای واردکننده و بازرسی آنها در حیطه اختیارات
ما نیست و بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت باید
به آن ورود پیدا کنند .در کل تمام تالش ما در بازرسی اتاق اصناف
این اس��ت که باوجود کمبود نیروی انسانی با بکارگیری تمام توان
خ��ود ،در حوزه اختی��ارات و وظایف خود به تعدیل بازار داخلی در
حوزه اصناف کمک کند.

ما حت��ی برای بهب��ود وضعیت فعلی
بازار کاغ��ذ در حال نامهن��گاری با اتاق
اصن��اف هس��تیم ت��ا بتوانیم براس��اس
وظای��ف تعریف ش��ده اتحادی��ه در این
زمینه نقشآفرینی کنیم و خواستار این
موضوع هس��تیم ک��ه قیمتگذاریهای
این حوزه به اتحادیه سپرده شود .در هر
حال باید بپذیریم که امروز قیمت کاغذ در کشور
ما وابستگی مس��تقیم به قیمت ارز دارد؛ بنابراین
تغییرات قیمت ارز و تاثی��رات آن بر قیمت کاغذ
نیاز به رصد مداوم و قیمتگذاریهای جدید دارد
که این کار میتواند ازس��وی اتحادیه انجام شود.
در حالحاضر خبرهایی که در زمینه تخلفات در
حوزه کاغذ دهان به دهان در شبکههای اجتماعی
میچرخد ،ج��دا از موضوع س��ندیت آن که باید
ازس��وی راوی تایید ش��ود ،در حیط��ه اختیارات
اتحادیه و بازرس��ان آن نیس��ت و موض��وع باید از
طریق بازرسی اتاق اصناف ،سازمان صنعت ،معدن
و تجارت و وزارتخانه پیگیری شود.

 استفاده از ابزارهای کنترل بازار

م��ا اگر میخواهیم بازار کاغذ تحت کنترل و در
حالت تعادل باش��د ،نمیتوانیم ای��ن کار را بدون
بهرهگیری از ابزاره��ای الزم انجام دهیم .اتحادیه
فروش��ندگان کاغ��ذ و مقوا و اعض��ای آن یکی از
ابزارهای هم برای کنترل این بازار هس��تند و باید
هماهنگیهای الزم ب��ا آنها صورت گیرد .در حال
حاضر ،دوس��تان در وزارت ارشاد و وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت درباره کاغذ اق��دام میکنند ،در
حالی ک��ه فروش��ندگان این کاال ک��ه باید نقش
اصل��ی را در توزیع آن داش��ته باش��ند ،از این کار
منع ش��دهاند .نظارتها کمرنگ و کماثر اس��ت و
میبینیم که ناش��ران در حال ف��روش کاغذ خود
در ب��ازار آزاد به قیمت روز هس��تند .در هر حال
ما ام��روز نباید با ن��گاه به گذش��ته در پی یافتن
مقصر وضعیت امروز بازار کاغذ باش��یم ،بلکه باید
راهکارهای تاثیرگذار برای تعدیل بازار را در پیش
بگیریم ت��ا این وضعیت تا حد ممکن به س��امان
برس��د و بازار پرالتهاب کاغذ در کش��ور به آرامش
نسبی دست پیدا کند.

سخن آخر
باتوج��ه به آنچه گفته ش��د دو موضوع حائز اهمیت درب��اره بازار کاغذ
ایران به چشم میخورد که هر دوی آنها از یک جنس هستند؛ یعنی ورود
دولت به روند اجرایی امور که برخالف ش��عارهای این چندساله مبنی بر
کوچک کردن مسئولیتهای اجرایی دولت بوده و دیگری غفلت از نظارت
مجموعههای ناظر که اتفاقا در این سالها بسیار بر آن تاکید شده است.
یعنی براس��اس اظهارنظر فع��االن این ح��وزه ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و همچنین وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،بهجای اینکه سکان
اجرایی را بهدس��ت بخش خصوصی و اتحادیههای صنفی بسپارند و خود
در مقام ناظر حضور داش��تهباشند ،ترجیح دادهاند خود تصدیگری امور
اجرای��ی را در دس��ت بگیرند و در نتیجه نظارت ت��ا حدود زیادی مغفول
مانده است.

برنامهها
بهنحوی است
که قیمت
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توزیعکننده،
کمتر از
قیمت فعلی
آن در بازار
داخلی است

آنچه وزیر صنعت ،معدن و
تجارت باید بداند
سعید پورفرهادی /عضو اتحادیه

صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی ایران

از س��ال  ۱۳۹۰که  ۳وزارتخان��ه بازرگانی ،صنایع و معادن ،ادغام
ش��دند و وزارت صنعت ،معدن و تجارت تش��کیل ش��د ،این وزارت
یکی از وزارتخانههای کلیدی و البته پرحاشیه در هر کابینهای بوده
اس��ت .اغراق نیست اگر بگوییم در شرایط ویژه کشور که تحریمها،
امان اقتصاد و صنعت کشور را بریده ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تبدیل به مهمترین بازوی اقتصادی دولت شده است .در این شرایط
چند مورد وجود دارد که در راس��تای پیش��برد اهداف بنیادین این
وزارتخانه توصیه میشود.
 -۱پلمب اتاق صدور بخش�نامهها و مقررات خلقالساعه:
پاشنهآش��یل تمام��ی برنامههای میانم��دت و بلندمدت صنعتی و
تولیدی در بنگاههای اقتصادی ،وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی
و محفلی است که ساختار و بنیان واحدهای تولیدی را مورد هدف
قرار میدهد .در س��الیان اخیر بهویژه در شرایط تحریمی که کشور
نی��از مبرمی به کس��ب ارز حاصل از ص��ادرات دارد ،گاهی به بهانه
تنظیم بازار داخلی بخش��نامههای آنی و غیرکارشناسی وضع شده
که موجبات از دس��ت رفتن بازارهای صادرات��ی را فراهم آورده که
احیای مجدد آن غیرممکن یا زمانبر بوده اس��ت .تمام کارشناس��ان
اقتصادی در این موضوع متفقالقول هس��تند که راهکار تنظیم بازار
داخلی بستن دریچه صادرات نیست ،بلکه باید مشکل را در مدیریت
بازار جستوجو کرد.
 -۲ض�رورت اتخ�اذ اس�تراتژی ص�ادرات مبدأمح�ور به
صادرات مقصدمحور :بیشتر کشورهای پیشرفته به جهت توسعه
صادرات و جلب رضایت مشتریان خارجی ،اقدام به فروش کاالهای
صادراتی در مقصد میکنند؛ در نتیجه با کاستن بازه زمانی تقاضا تا
تحویل کاال ،از بین بردن مخاطرات ناش��ی از حمل و نرسیدن کاال،
اجتناب از خواب س��رمایه مشتریان ،در دس��ترس بودن مواد اولیه
و کاالهای وارداتی در مقصد ،سیاس��ت توس��عه صادرات خود را بر
مبنای عرضه در مقصد قرار دادهاند .این مسئله درباره کشوری چون
ایران ،زمانی اهمیت بیش��تری پیدا میکند ک��ه دریابیم این تغییر
سیاست صادراتی جز مواهب برش��مرده شده ،در راستای دور زدن
تحریمها و تس��هیل نقلوانتقاالت مال��ی کاربرد ویژهای دارد .بهنظر
میرس��د در صورتی که وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت محوریت
سیاس��تهای کالن صادراتی خود را با همکاری اتاقهای بازرگانی
در تاسیس و راهاندازی هلدینگهای تخصصی صادرات استوار کند،
ضمن مصون نگاه داش��تن تجارت کش��ور از گزند تحریمها به یک
اصالح ساختاری اصولی در توسعه صادرات دست پیدا کرده است.
 -۳تعام�ل و همکاری تنگاتنگ با نظام بانکی در راس�تای
توسعه صنعتی کشور و صادرات :دسترسی نداشتن به تسهیالت
فاینانس خارجی روند راهاندازی پروژههای صنعتی و تکمیل زنجیره
صنایع پاییندس��تی از معدن تا محصول نهایی را با مش��کل مواجه
کرده اس��ت .منابع مالی داخلی نیز از س��یطره سیستم بانکی خارج
و به س��مت بازار سوداگری سوق پیدا کرده است .واقعیت آن است
که در ش��رایط فعلی ،نظام بانکی کش��ور برای تامین منابع مالی نه
میتوان��د و نه باید از مکانیس��م تزریق مس��تقیم نقدینگی به بهانه
کمک به صنعت و تولید اس��تفاده کند ،چراک��ه این رویکرد نهتنها
کمکی به بهبود ش��رایط نمیکند ،بلکه تورم را نیز تش��دید خواهد
کرد .شاید بهتر باشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دوره جدید
با همکاری بانک مرکزی در یک مش��ق پساتحریمی با هدف کمک
به تامین سرمایه در گردش و صادرات غیرنفتی به ترویج استفاده از
سایر ابزارهای نوین بانکی مانند بهرهگیری از اعتبارات فروش برای
دریافت اعتبارات خرید توجه ویژهای کند.
 -۴اصالح سیاستهای مرتبط با رایزنان اقتصادی در سایر
کشورهای جهان :بخشی از اهداف سازمان توسعه تجارت در زمینه
اعزام رایزنان بازرگانی به سایر کشورها محقق نشده و درباره چرایی
موفق نبودن در این حوزه حرف بس��یار است؛ اما شاید مهمترین آن
انتخاب استراتژی کهنه و پرهزینهای است که حداقل از سال ۱۹۹۲
میالدی در جهان منس��وخ شده است .بهنظر میرسد بهترین راهکار
در این حوزه ،برونس��پاری اجرای ای��ن برنامهها به بخش خصوصی
داخلی و خارجی در کش��ورهای هدف باشد تا ضمن تحمیل نشدن
هزینه ،موجبات ایجاد فسادهای سازمانی و رانتی را از بین ببرد.
 -۵تولید فراس�رزمینی با هدف کسب س�هم بازار مصرف
و رس�وب س�رمایه ایرانیان مقیم خارج از کش�ور :ش��اید در
نگاه نخس��ت پیش��نهاد تولی��د فراس��رزمینی صنایع در خ��ارج از
مرزهای ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اش��تغال در داخل کش��ور،
کمی دور از منطق بهنظر برس��د ،اما ب��ا کمی واقعبینی درمییابیم،
مواه��ب اج��رای طرحهای��ی از این دس��ت بهمرات��ب از معایب آن
بیش��تر اس��ت؛ ضمن آنکه باید توجه داشته باش��یم که رگوالتوری
و سیاس��تگذاری در این حوزه باید بس��یار هوش��مندانه و هدفمند
صورت گیرد تا بیشترین عایدی را نصیب کشور کند .زمانی اهمیت
موضوع دوچندان میش��ود که بپذیریم بنا به هر حجت و برهانی ،ما
نهتنها در جذب سرمایهگذاریهای خارجی موفق نبودهایم ،بلکه در
جذب س��رمایهگذاری داخلی نیز بد عم��ل کردهایم .آنچه قطعی به
نظرمیرسد آن است که ادامه این وضعیت در بلندمدت صنایع پایه
کش��ور بهویژه در حوزه اکتش��اف و بهرهبرداری و بهتبع آن توسعه و
تکمیل زنجیره صنایع پاییندس��تی را زمینگی��ر یا حداقل محدود
خواهد ک��رد؛ بنابراین نباید اجازه دهیم س��وزن ریلگذاری اقتصاد
کشور در یک نقطه گیر کند و اقتصاد کشور را به تسلیم وادارد .باید
همیش��ه گزینههای زیر و روی میزمان مملو از استراتژیهای بکر و
نوین باشد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط از آنها استفاده بهینه کنیم.
خالصه آنکه اگر نمیتوانیم پای س��رمایهگذاران را به ایران باز کنیم،
چرا مبدأ تولیدات کش��ور را از داخل به خارج ازکشور تغییر ندهیم.
ضمن آنکه در صورت محقق ش��دن این ط��رح ،کاربرد ضدتحریمی
بسیار قوی و نیرومندی نیز خواهد داشت.

یادداشت

رشد صادرات
محصوالت
کشاورزی

دروازه افغانستان
به روی سرمایهگذاران
ایرانی باز است

دستاندازهای مسیر
صنایع دستی
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