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کارخانه 85ساله لوازم خانگی ارج پس از یک دهه 
تعطیلی، چهارشنبه هفته جاری رسما به مدار تولید 

بازمی گردد.
به گزارش همشهری، کارخانه لوازم خانگی ارج در 
سال ۱۳۱۶ در یک کارگاه کوچک واقع در خیابان 
سی متری تهران و با 8کارگر مشغول به تولید شد. 
فعالیت این کارگاه با هدایت خلیل ارجمند، استاد 
دانشکده فنی دانشگاه تهران در ابتدا با انجام کارهای 
جوشکاری، آهنگری و ریخته گری و سپس تولید 
صندلی های تاشو آغاز شــد. با گسترش فعالیت 
این کارخانه در دهه ۱۳5۰ به تولید لوازم خانگی، 
ازجمله یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر 
آبی روی آورد و به فهرست صنایع غیردولتی ایران 
پیوست اما پس از انقالب این کارخانه دولتی شد 
و سپس در اختیار شرکت سرمایه گذاری یکی از 
بانک ها قرار گرفت و به تدریج به سوی ورشکستگی 
پیش رفت و در ادامه ماشین آالت و امکانات خطوط 
تولید آن را برخی طلبکاران از محل کارخانه خارج 
کردند. سرانجام این کارخانه از سال ۱۳9۰ تعطیل 
و ۲۴ خرداد ۱۳95 با پلمب قضایی انبار ارج، اموال 

این کارخانه توقیف و رسما تعطیل شد.
 با گذشــت چند ســال از تعطیلی این کارخانه، 
خبرهای متفاوتی از تالش برای احیای آن منتشر و 

حتی مباحثی در زمینه احتمال همکاری برندهای 
معروف لــوازم خانگی مانند جنــرال الکتریک و 
ویرپول آمریکا و آریســتون ایتالیــا و بوش برای 
احیای کارخانه های لــوازم خانگی ارج و آزمایش 
مطرح شــد. اما با اعمال تحریم ها و عهد شــکنی 
برخی شرکای خارجی در اجرای قراردادهای تولید 
مشترک با شــرکت های ایرانی، پرونده مشارکت 
برندهای خارجی برای احیای این کارخانه بسته شد. 
سرمایه گذاران بخش خصوصی با حمایت وزارت 
صمت و دستگاه قضا  و پس از رفع مشکالت و قوانین 
دست و پاگیر پیگیری جدی برای بازگشایی مجدد 
این کارخانه از مرداد ماه امسال را در دستور کار قرار 
دادند. اکنون با گذشت 5سال از تعطیلی کارخانه 
ارج، برخی خطــوط تولید لــوازم خانگی در این 
کارخانه نصب و بنا بر یافته های خبرنگار همشهری 
مقرر شده تا چهارشنبه هفته جاری، فعالیت رسمی 
این کارخانه با راه اندازی خط تولید کولر گازی آغاز 
شــود. در ادامه تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده 
خطوط تولید ماشین لباسشــویی و ظرفشویی و 
ســپس تولید یخچال، یخچال فریزر و ساید بای 

ساید و سایر محصوالت راه اندازی شود.

توجه به احیای برندهای داخلی 
با وجود جوالن انواع لوازم خانگی اروپایی، کره ای و 
چینی در بازار ایران، هنوز مشتریان ایرانی خاطره 
خوش کیفیت برخی برندهای داخلی لوازم خانگی 
مانند ارج و آزمایش را در ذهن دارند و با گذشــت 

چندین سال، محصوالت فرتوت این برندها هنوز 
هم میهمان خانه برخی خانوارهای سن و سال دار 
گذشته ایرانی اســت. این شهرت بهترین سرمایه 
برای احیای مجدد برندهای مذکور لوازم خانگی 
اســت. موضوعی که دیروز محمدمهدی برادران، 
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به آن 
اعالم کرد: یکی از موارد مهم توجه به نام و نشــان 
تجاری)برند( لوازم خانگی اســت، زیرا کاالهای 
داخلی با وجود داشتن کیفیت مناسب نسبت به 
کاالهای دارای نشان های مطرح جهانی، کم بهره 

هستند.

بازگشت به تولید پس از یک دهه توقف 
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه 
کارخانه 85ســاله ارج پس از تعطیلی با تالش و 
رفع موانع تولید ازجمله قوانین زائد و دست وپاگیر، 
دوباره در مدار تولید قرار گرفته و قرار است به زودی 
خط تولید محصــوالت لوازم خانگــی این واحد 
بزرگ تولیدی، راه اندازی شــود، گفت: نخستین 
کارخانه تولید لوازم خانگی کشور به علت تشدید 
مشکالت تولید در سال ۱۳9۰، به طور کامل تعطیل 
شــده بود که از مردادماه امسال)۱۴۰۰( با تالش 
و پیگیری هــای وزارت صمت، پس از ۱۰ ســال 
تعطیلی در مسیر احیا  قرار گرفت. برادران  افزود: 
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای احیای 
برند ارج و ایجــاد تنوع در ســبد محصوالت این 
شرکت، تولید انواع یخچال و فریزر، انواع ماشین 

لباسشویی دیجیتال و مکانیکی، ماشین ظرفشویی 
و کولر گازی اســپلیت، وجود خواهد داشــت. او 
تأکید کرد: کارخانه ارج ابتــدا تولید کولر گازی را 
آغاز خواهد کرد و از اواخر اردیبهشــت ماه، تولید 
ماشین لباسشــویی در این واحد تولیــدی، آغاز 

خواهد شد.

پوست اندازی ارج 
برای احیای این کارخانه تا کنون بخش خصوصی 
۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده و خطوط 
تولید و مونتاژ ماشین لباسشــویی، ظرفشــویی، 
کولرگازی و کولرآبی نصب شده و در مرحله بعد، 
خط تولید یخچال و فریزر نیز اضافه خواهد شــد. 
براساس این گزارش، با احیای کارخانه ارج در گام 
نخســت، برای ۴۰۰نفر به صورت مستقیم و برای 
بیش از ۲هزار و 5۰۰نفر به صورت غیرمســتقیم، 
اشــتغال ایجاد خواهد شــد. تولید این کارخانه 
درصورت وجود شرایط مناسب همکاری بین المللی 
در ابتدا به صورت تحت لیسانس و سپس با عمق 
تولید ۶۰ درصد قطعات در کشــور، انجام خواهد 
شد. عالوه بر آن همزمان شــبکه های مربوط به 
فروش و خدمــات پس از فروش ایــن کارخانه با 
استفاده از شرکت های دانش بنیان و کمک گرفتن 
از متخصصان داخلی در حال طراحی است. برای 
تأمین مواداولیه داخلی نیز از مجاری تعیین شده 
اقدام و مواداولیه وارداتی نیز در چارچوب مقررات، 

ثبت سفارش و وارد خواهد شد.

»ارج«فردازندهمیشود
گزارش همشهری از پوست اندازی قدیمی ترین کارخانه ایرانی تولید لوازم خانگی 

5خریدار عمده کاالی ایرانی در ۱۱ماه امسال را بشناسید

سهم باالی 7کشور دنیا از کیک تجارت خارجی ایران
گمرک ایران از رشد 38درصدی ارزش تجارت خارجی ایران در 

تجارت
11ماه امسال خبر داد و اعالم کرد همچنان 5کشور چین، عراق، 
ترکیه، امارات و افغانستان اصلی ترین خریداران کاالی ایرانی 
هستند. در مقابل عمده واردات کاال به کشور هم از مبدأ 5کشور امارات، چین، 
ترکیه، آلمان و سوئیس صورت گرفته است. براساس اعالم فرود عسگری، معاون 
گمرک ایران، حجم تجارت خارجی در 11ماه سال جاری به 90میلیارد دالر رسیده 

که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته شاهد افزایش 38درصدی ارزش 
صادرات و 12درصدی ارزش واردات در کارنامه 11ماهه تجارت خارجی بوده ایم. 
سهم صادرات از کل تجارت خارجی 11ماه امسال ایران 43میلیارد دالر و سهم 
واردات هم 47میلیارد دالر برآورد شده است. اما اصلی ترین شرکای تجاری 
ایران در 11ماه امسال چه میزان کاال و به چه ارزشــی را مورد دادوستد قرار 

داده اند؟

چراغ سبز به خانه سازی برای صنعتگران
در۲ سال اخیر بارها بحث احداث مسکن در نزدیکی شهرک های 
صنعتی مطرح شده و حتی تفاهمنامه هایی نیز در این زمینه به 
امضا رسیده است، اما آنگونه که وزیر راه و شهرسازی می گوید: 
قرار است در جریان نهضت ملی مســکن، تحول بزرگی نیز در 
این حوزه ایجاد شود. به گزارش همشهری، قبل از نهضت ملی 
مسکن نیز سیاست ساخت مسکن و شهرک مسکونی در نزدیکی 
مناطق صنعتی در ابعاد محدود در دستور کار قرار گرفته و شهر 
جدید ایوانکی ســمنان که یکی از صنعتی تریــن مناطق این 
استان محسوب می شود نیز در راســتای همین سیاست بوده 
است؛ اما وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون جهش 
تولید مسکن، برنامه ای برای احداث شهر و شهرک های جدید 
مسکونی تدوین کرد و تا ۴ماه پیش، مطالعات کارشناسی ساخت 
۴۰ شهرک مسکونی جدید در ۱۴ استان آغاز شده بود. حاال اما، 
آنگونه که وزیر راه و شهرسازی می گوید: احداث شهر و شهرک 
مســکونی در نواحی صنعتی در قالب یکی از سیاست های این 

وزارتخانه پیگیری خواهد شد.

خانه سازی برای یک میلیون کارگر صنعتی
هم اکنون 8۳۴ شــهرک صنعتی فعال در کشور وجود دارد که 
نزدیک به ۴8 هزار و 85۰ واحد صنعتی فعال در آنها مســتقر 
هستند و اشتغال حدود یک میلیون نیروی انسانی به این مناطق 
و واحدها معطوف می شود. تأمین مســکن نیروی کار صنعتی 
در مناطق نزدیک به محل کار همواره یک راهکار اساسی برای 
کمک به معیشــت نیروی کار از طریق کاهش هزینه رفت وآمد 
و همچنین مدیریت ترافیــک و تردد بوده اســت. در ایران نیز 
نمونه هایی از آن به صورت محدود از سالیان دور وجود داشته است 
اما در دوره جدید متولی حوزه مسکن راسا وارد این حوزه شد و 
حاال بنا به ظرفیت های قانون جهش تولید مسکن تالش می کند 
شهرک های مســکونی را در ابعاد بزرگ تر با هدف حل معضل 
مســکن کارگران و نزدیک کردن آنها به محل کار احداث کند. 
پیش از این، تفاهمنامه همکاری میان شهرهای جدید و سازمان 
شهرک های صنعتی امضا شــده بود که در گام نخست تالش 
می کرد در ۱۱ محور صنعتی کشــور که 55 شهرک صنعتی را 
شامل می شود، امکان احداث مسکن را نیز فراهم کند. بررسی های 
شرکت عمران شهرهای جدید در آذرماه امسال نشان می دهد 
در این مناطق با توجه به نیروهای شاغل در واحدهای صنعتی 

به ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای سکونت کارگران نیاز است.

شهرک سازی به سبک ایوانکی
در شــرایط فعلی یکی از بزرگ ترین طرح های احداث مسکن 
در مناطق صنعتی، در ایوانکی سمنان در حال احداث است که 
برآوردهای اولیه از امکان استقرار 55 هزار کارگر شهرک های 
صنعتی شرق استان تهران در این شــهر جدید حکایت دارد. 
آمارهای شرکت عمران شهرهای جدید حاکی از این است که 
تا آذرماه امســال، 55 هزار و ۲95 نیروی انسانی فعال در محور 
صنعتی ایوانکی شناسایی شده اند که تا آن زمان ۳ هزار و 8۰۰ 
نفر از آنها برای استقرار و سکونت در این شهر جدید اعالم آمادگی 
کرده اند. وزیر راه و شهرسازی نیز شهر جدید ایوانکی را یک مدل 
ملموس در راستای احداث مسکن در مناطق صنعتی می داند و 
می گوید: در طرح نهضت ملی مســکن امکان ثبت نام ساکنان 
شهر تهران در شهر جدید ایوانکی استان سمنان که یک محور 
صنعتی است مهیا شد که در آن شهر، اراضی به شکل ویالیی به 
متقاضیان واگذار می شود تا محیط مطلوبی برای زندگی فراهم 
آید و با اســتقرار کارکنان صنایع در نزدیکــی محل کار، تردد 
کارکنان ساکن در شهر تهران نیز محدود شود. رستم قاسمی، 
رئیس شورای عالی شهرســازی و معماری در جلسه اخیر این 
شورا با تأکید بر اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اساساً 
سیاست بر آن است تا کنار شهرک های صنعتی، شهرک های 
مسکونی برای کارگران، مهندسان و دیگر اقشار ایجاد شود، اعالم 
کرد: در مکران و تیس سیستان و بلوچستان و در سایر شهرهای 
جدیدی که ایجاد خواهند شد، ایجاد شهرک های مسکونی در 

کنار شهرک های صنعتی در دستور کار خواهد بود.

مسکن در چانه زنی های مزدی
مسکن یکی از اصلی ترین عاملی اســت که در مذاکرات مزدی 
کارگران مورد توجه قرار می گیرد. از یک سو نمایندگان به واسطه 
تورم های قابل توجه هزینه مسکن به دنبال افزایش قدرت خرید 
مزد کارگران هستند. از سوی دیگر کارفرمایان با استناد به اینکه 
در قانون اساسی، تأمین مسکن به عنوان یکی از تکالیف و وظایف 
دولت معرفی شده، تأمین کل هزینه مسکن از طریق پرداخت 
مزد را قبول ندارند. در بهترین حالت دولت می خواهد با کمک 
جامعه کارفرمایی در ساخت مســکن و کمک به رهن مسکن 
کارگران، این معضل را حل وفصل کند. به گزارش همشهری، 
به واسطه سهم باالی هزینه مسکن در سبد هزینه های مصرفی 
خانوارهای ایرانی، هر اقدامی که بتواند مشکل خانوارها را رفع 
یا تعدیل کند می تواند اثرات مثبتی روی شرایط معیشتی آنها 
داشته باشــد. قانون جهش تولید مسکن نیز اساســاً با اتکا به 
همین مسئله تصویب و اجرا شد. براساس آمارهای رسمی، در 
سال ۱۳99وزن مسکن در سبد هزینه خانوار به باالترین میزان 
تاریخی خود رسیده است به گونه ای که خانوارهای شهری در 
این ســال به صورت میانگین حدود ۴۳ درصد از هزینه ماهانه 
خود را در حوزه اجاره مسکن صرف کرده اند. این در حالی است 
که براســاس اطالعات مرکز آمار ایران، در نیمه دهه 8۰ حدود 
سقف متعارف سهم مسکن در ســبد هزینه های خانوار حدود 
۳۰درصد بوده است. در همان وضعیت اجاره نشین ها ۲8 درصد از 
هزینه های زندگی را بابت اجاره بهای مسکن پرداخت می کردند و 
این دوره یکی از دوره های کم فشار بازار اجاره بوده است. هم اکنون 
به واسطه جهش های متولی قیمت اجاره در سایه صعود قیمت 
مسکن، هزینه اجاره مسکن به یک چالش بزرگ در بودجه خانوار 
تبدیل شده است به گونه ای که در سال ۱۳99، هزینه اجاره بهای 
مســکن در شــهر تهران بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارهای 
مستأجر بلعیده است. این مقدار در سایر نقاط شهری نیز معادل 
۴۳درصد از کل هزینه های خانوار در سال ۱۳99برآورد شده که 
گرچه از شهر تهران کمتر است اما نسبت به دوره های قبل رقم 
بسیار باالیی محسوب می شود. در این وضعیت، با توجه به اینکه 
مسکن سازی در مناطق صنعتی به یک سیاست اصلی در وزارت 
راه و شهرسازی تبدیل شــده، چنانچه تعامل سازنده ای میان 
شهرک های صنعتی، کارفرمایان و دولت ایجاد شود و مسکن 
مناســب برای کارگران صنعتی متقاضی در نزدیکی محل کار 
احداث شود، بخشی از ناکارآمدی بازار مسکن و همچنین بخشی 

از فشار معیشتی این کارگران کاهش پیدا خواهد کرد.

3مطالبه از صنعت بیمه
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مراسم 
معارفه رئیس کل جدیــد بیمه مرکزی 
۳مطالبه دولت از صنعت بیمه را خروج 
بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی، مدیریت 
تضاد منافع و تحقق کامل الزامات حاکمیت شرکتی اعالم کرده 
اســت. تامین نظر دولت نزد بازیگران بازار بیمه به ویژه بیمه 
مرکزی هم سهل است و هم ممتنع. چه اینکه قرارگرفتن بیمه 
مرکزی در مقام بیمه گر اتکایی خودخواسته نبوده بلکه ناشی 
از تحریم ها بوده است. در غیاب بیمه گران اتکایی بین المللی 
بخش زیادی از ریسک در داخل کشــور به پشتوانه صندوق 
ضدتحریم بیمه پوشش داده و نگه داشته شده است. بنابراین 
انتظار می رود خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی از ۲مسیر 
احیای توافق هســته ای و بازگشــت بیمه گران بین المللی و 
همچنین حمایت واقعی از رقابت بین بیمه گران اتکایی داخلی 
رخ دهد. از سوی دیگر اگر وزیر اقتصاد اعتقاد دارد حاکمیت 
شرکتی در صنعت بیمه باید جاری شود، شرط الزم حمایت 
عملی دولت و البته شخص آقای خاندوزی است تا اجازه ندهد 
افراد فاقد صالحیت حرفه ای و فنی الزم به واسطه نزدیکی با 
اهالی قدرت و سفارش شده بر صندلی ها و پست های کلیدی در 
صنعت بیمه تکیه کنند. چه اینکه ورود این افراد باعث تضعیف 
نظارت مورد انتظار دولت، مخدوش شدن مطالبه وزیر برای 
اعمال حاکمیت شرکتی و غبار گرفتن دوربین های نظارتی بیمه 
مرکزی خواهد شد که نتیجه آن شکل گیری حلقه های فساد 
در صنعت بیمه به دلیل نفع خواهی و سهم خواهی خواهد بود. 
پیشنهاد می شود وزیر اقتصاد تلفن های سفارشی را نپذیرد و 
اجازه دهد بیمه مرکزی در تعیین صالحیت پست های کلیدی 
در کل صنعت بیمه مستقل و حرفه ای تصمیم بگیرد، زیرا بیمه 
آیینه تمام نمای اعتماد مردم به تکیه گاهی مطمئن و مقتدر در 

برابر خطرها و ریسک هاست.

صعود و سقوط قهرمان
 خبر: شرکت تولید تجهیزات سنگین )هپکو( 
پس از ۱۴سال انحطاط و بالتکلیفی و دست وپنجه 
نرم کــردن با انواع مشــکالت، حاال در آســتانه 
5۰سالگی با حمایت های دولت و تأمین اجتماعی 
دوباره در حال جان گرفتن است؛ شرکتی که مسیر 
پرفرازونشیبی را برای قهرمان شدن پیموده بود اما 

به دالیلی تا مرز فروپاشی نیز رسید.
 نقد: از زمانی که کلنگ احداث شرکت هپکو با 
مشارکت 55درصدی ایدرو و ۴5درصدی برادران 
رضایی در اراک به زمین خورد، ۴9سال می گذرد. 
این شرکت ۱۲۰هکتاری از سال ۱۳5۴ و با مونتاژ 
ماشین آالت شرکت های نویســتار اینترنشنال 
آمریکا، پوکلین فرانسه، ساکائی ژاپن، دایناپاک 
سوئد و لوکومو فنالند رسماً و بدون هیچ رقیبی 
فعالیت خود را آغاز کرد و به جایگاهی رسید که 
در زمان جنگ 8ســاله تحمیلــی، تأمین کننده 
نی کــوب و بولدوزرهای ضدگلوله برای ارســال 
به جبهه بود. این شــرکت بعد از جنگ هم رو پا 
و ســرحال بود تا جایی که در سال ۱۳8۶جشن 
تولید ۲۱5۰دستگاه انواع ماشین آالت راهسازی و 
معدنی را برپا کرد. این شرکت که ازنظر مردم اراک 
یک قهرمان بزرگ و معتبر محسوب می شد، پس 
از خصوصی سازی وارد روند پرشتاب انحطاط شد 
و خطوط تولیدش متوقف شد. حاال این قهرمان 
در حال احیاســت اما همزمان فشارهای زیادی 
برای آزادسازی واردات ماشــین آالت به دولت 
وارد می شود؛ این بار بهتر است قبل از اتخاذ هر 
تصمیمی برای ممنوعیت یا آزادســازی واردات، 

جوانب آن به دقت سنجیده شود.

چهره روز

خبر

نقد  خبر

مسکن

باقیمانده دارویی محصوالت دامی 
رصد می شود

از سال آینده با راه اندازی آزمایشگاه های مجهز با مشارکت 
بخش خصوصی باقیمانده دارویی محصوالت دامی و فرآوری 

شده پایش می شود.
به گزارش همشــهری، رئیس ســازمان دامپزشکی کشور 
در نشســت خبری دیروز خــود با بیان ایــن مطلب گفت: 
سازمان دامپزشکی برای پایش سالمت مواد پروتیئنی از نظر 
باقیمانده مواد دارویی و سموم با مشارکت بخش خصوصی 
آزمایشــگاه هایی را در تمامی اســتان های کشور تجهیز و 
راه اندازی می کند تا تأثیر احتمالی تمامی بیماری های دام و 
طیور بر گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ مورد بررسی قرار گیرد. 
ســیدمحمد آقامیری همچنین از اجرای طرح ملی تشدید 
نظارت و کنترل های بهداشــتی از ۱۴اسفند امسال تا پایان 
ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: در این طرح نظارت های 
دقیق بهداشــتی برای محصوالتی مانند مــرغ، تخم مرغ و 
گوشت قرمز از مزرعه تا سفره مردم تشدید خواهد شد تا این 
نوع محصوالت خارج از حیطه نظارت این ســازمان به بازار 
عرضه نشود. او با اشاره به رصد فعالیت کشتارگاه های کشور 
در ایام نوروز، افزود: برای دسترسی آسان مردم به محصوالت 
پروتئینی مانند مرغ در روز اول نوروز باید در هر استان یک 
کشــتارگاه فعال باشد وتمامی کشــتارگاه های مرغ از دوم 
فروردین ماه ۱۴۰۱ فعال هســتند و همه مرغداران ملزم به 
عرضه گوشت مرغ به کشتارگاه ها بعد از دوره پرورش ۴5 روزه 
خواهند بود. آقامیری تأکید کرد، تمام انبارها و سردخانه ها 
مملو از کاالهای اساسی است و هیچ نگرانی در زمینه تامین 

این اقالم برای ایام عید و ماه مبارک رمضان نداریم.

علی ابراهیمیگزارش
روزنامه نگار

ن 
ما

ر ز
گذ

در 
ج 

ار

۱۳۱۶
راه اندازی کارگاه در 
خیابان سی متری

۱۳90
تعطیلی خطوط 
تولید لوازم خانگی 

۱۳50

ورود به عرصه 
تولید لوازم خانگی 

۱۳95

پلمب قضایی انبار 
و توقیف اموال 

۱400
جدی شدن تالش 
برای احیای مجدد 

مرداد
۱400

راه اندازی خط تولید 
کولر گازی در 18 اسفند 

اسفند

واردات از آلمان

واردات از سوئیس

معمایتجارتایران
بااروپا

۶8۳ هزار تن

1.74 میلیون تن

1.۶ میلیارد دالر

1.47 میلیارد دالر

-41

37

-2

94.5

رشد وزنی

رشد وزنی

رشد ارزشی

رشد ارزشی

چینشریکاول

25.۶۳ میلیون تن

۳.۳ میلیون تن

12.۶۳ میلیارد دالر

11.1 میلیارد دالر

صادرات به چین

واردات از چین

رشد وزنی4.5

رشد وزنی0.5

رشد ارزشی56

رشد ارزشی26

جهشصادراتبهترکیه

15.۳ میلیون تن

۳.5 میلیون تن

5.۶ میلیارد دالر

4.7 میلیارد دالر

صادرات به ترکیه

واردات از ترکیه

رشد وزنی160

-20

22.5

رشد وزنی

رشد ارزشی150

رشد ارزشی

اماراتکمترمیخردبیشترمیفروشد

9.8 میلیون تن

11.5 میلیون تن

4.2 میلیارد دالر

14.۶ میلیارد دالر

صادرات به امارات

واردات از امارات

رشد وزنی28-

رشد وزنی164

رشد ارزشی3

رشد ارزشی72

کاهشتجارتدرعصرطالبان

۳.8 میلیون تن

1.۶ میلیارد دالر

صادرات به افغانستان

رشد وزنی40-

رشد ارزشی20-

عراقمشتریجدیایران

28 میلیون تن

8.2 میلیارد دالر

صادرات به عراق

رشد وزنی17.5

رشد ارزشی20


