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درصد
رشد واردات توتون و تنباکو

طی سه ماه نخست سالجاری محصوالت توتون و
تنباکو با رشد  ۱۳۸.۹درصدی بر ارزش واردات روبهرو
شده و به ترتیب ُکک و فرآوردههای حاصل از نفت
همچنین انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده
رشدی  ۸۳.۹و  ۸۲.۱درصدی را تجربه کردند.

72/6

روپیه
برابر با یک دالر

هرچند که روپیه تا پایان معامالت روز جمعه
توانست با اندکی کاهش مجدداً به کانال کمتر از
 ۷۲روپیه در هر دالر برسد ،اما امروز و با شروع
معامالت هفتگی جدید ،ارزش روپیه باز هم
کاهش یافت و هر دالر به  ۷۲.۶۵روپیه رسید.

2361

واحد
رشد شاخص بورس

3900

در معامالت دیروز بورس تعداد  4میلیارد و
653میلیون سهم و حقتقدم بهارزش یک هزار و
291میلیارد تومان در 235هزار نوبت مورد دادوستد
قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 2361واحدی
در ارتفاع 158هزار و 72واحد قرار گرفت.

میلیارد تومان
فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد

سیدکامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور
مالیاتی کشور از شناسایی سه هزار و  900میلیارد
تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد
تجاری ،صنعتی و مطالبه این میزان مالیات
خبر داد.

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد

جزئیات طرح تشویق و تنبیه مشترکان آب و برق
عطیه لباف
خبرنگار

مراحــل طراحی تکمیل نشــده اســت
امــا برنامــه ایــن اســت کــه تــا پایــان
ســالجاری این طــرح را تکمیــل و به
مرحله تصویب دولت برسانیم».
او ادامه داد« :ســعی ما این اســت
که با اســتفاده از این ابزار قانونی پیک
ســایی انجــام دهیــم و اجــازه ندهیم
که پرمصرفها حق کــم مصرفها را
تضییع کنند».
ëëمشترکان آب و برق سه دسته اند
در حــال حاضــر ایــران ســه دســته
مصرفکننــده آب و بــرق دارد .گــروه
نخســت مشــترکان خــوش مصــرف

هســتند کــه  70درصد مشــترکان برق
و  75درصــد مشــترکان آب در ایــن
گروه قرار گرفتهاند و الگوی مصرف را
رعایت میکنند.
گــروه دوم مشــترکانی هســتند کــه
تعداد آنها کمتر از گروه نخست است
و بهعنــوان گــروه صرفهجــو شــناخته
میشــوند .بهگفتــه بختیــار بــا اصالح
تعرفهها این گروه اگر از مصرف مدت
مشــابه ســال قبل خود کمتــر مصرف
کنند ،از طرحهای تشــویقی برخوردار
خواهند شد.
گــروه ســوم بخــش کمــی از

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،موجودی و فروش تمام فروشگاههای زنجیرهای را بررسی میکند

تصمیمات جدید ارزی برای تولیدکنندگان

مرجان اسالمی فر
خبرنگار
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نخســت ،کاالهای وارداتی اســت که به
خاطر پایین بودن هزینه تولید در خارج
از کشــور میتوانــد به صنعــت صدمه
وارد کند .دوم ،جبههای که میتواند به
تولید آسیب وارد کند ،کاالهای قاچاق
اســت کــه بــدون پرداخــت عــوارض
گمرکی و با قیمتهای بسیار کمتر وارد
کشور میشود.
رزاقــی بــا بیــان اینکــه ایــران در
شــرایط تحریــم بــه ســر میبــرد و اگر
اجــازه دهد ارز براحتی از کشــور خارج
شود ،همه متضرر خواهند شد ،تأکید
کرد :جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق
بایــد یکــی از اولویتهــای اقتصــادی
شود تا ارز بیجهت خارج نشود.
 24شــهریور ســتاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز طــی نامــهای با قید آنی به 8
فروشــگاه زنجیرهای شــامل شهروند،
رفــاه ،شــاهد ،اتــکا ،افــق کــوروش،
هایپراســتار ،هایپرمی و جانبــو از آنها
خواســته اســت آمار دقیقــی از تعداد
مشــتری ،میزان فروش به شکل کلی،
تفکیــک گروههــای عمــده کاالیــی و
ارزش به این ستاد ارائه دهند.
در ایــن نامــه معــاون پیشــگیری و
کاهش تقاضا ســتاد مبــارزه با قاچاق
کاال تأکید کرده اســت این آمار باید در
بــازه زمانی ابتــدای ســالجاری تا روز
ارســال این نامه یعنی  24شهریورماه
و مــدت مقایســهای ســال گذشــته آن
فروشــگاه به همراه گــزارش تحلیلی،

پیشبینــی و پیشــنهاد ،حداکثر ظرف
 24ساعت در اختیار ستاد قرار بگیرد.
ëëطرحی برای مقابله با قاچاق
عبــداهلل هندیانــی ،معــاون
پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مبارزه
بــا قاچاق کاال در گفت وگــو با «ایران»
دربــاره ایــن نامــه که رســانهای شــده
اســت ،گفــت :ســتاد مبارزه بــا قاچاق
کاال و ارز بــرای آنکه بتواند جلو عرضه
و فروش کاالهای قاچاق را بگیرد و در
این راســتا تمهیدات الزم را بیندیشــد
همــواره از اصنــاف و فروشــگاههای
زنجیــرهای که حجم قابل توجهی کاال
در آن جــا بــه جــا میشــود میخواهد
میــزان فروششــان بــه صــورت کلــی
اعالم شود.
وی بــا بیان اینکه با مقایســه کاالها
و میــزان فــروش در فروشــگاههای
زنجیــرهای و اصنــاف میتــوان بــه
اطالعــات خوبــی در جهــت کنتــرل
کاالهای قاچاق دســت یافــت ،متذکر
شــد :مــا بــه جهــت کنتــرل کاالهــای
اساســی و میــزان آن هیــچ نوعــی
دخالتــی نداریــم و وزارت صنعــت
چنیــن موضوعاتــی را دنبــال میکند.
امــا بــرای کنتــرل قاچــاق و جلوگیری
از عرضــه آن بایــد ســطح عرضــه
مــورد رصد قــرار گیــرد و در این میان
فروشــگاههای زنجیــرهای میتواننــد
اطالعــات دقیقــی به ســتاد مبــارزه با
قاچاق کاال و ارز ارائه کنند.

مصرفکنندگان را شــامل میشود که
حجم مصرف بســیار باالیی را به خود
اختصــاص دادهانــد و از آنها بهعنوان
بدمصرف یاد میشود .چراکه چندین
برابــر الگــوی مصــرف از آب و بــرق
اســتفاده میکننــد .ســوق دادن ایــن
افراد به ســمتی خــوش مصرفی یکی
از مهمترین برنامههــا برای مدیریت
مصــرف آب و برق در پیک ســال آتی
است.
رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو اخیراً
در ایــن باره پیشبینــی کرد که اصالح
تعرفههــا بــرای مثــال مصــرف بــرق

را یــک هــزار و  500مــگاوات کاهــش
میدهد.
ایــران با کمبــود شــدید منابع آبی
مواجــه اســت و در حالــی کــه ســرانه
مصــرف آب خانگــی در کشــورهای
پرآبــی نظیر کانادا  150لیتر اســت ،در
ایران ایــن رقم به  250لیتر میرســد.
ایــن موضوع بحرانی جدی را گوشــزد
میکنــد و امیــد اســت کــه اصــاح
تعرفهها به مدیریــت مصارف کمک
کند.
در خصــوص بــرق نیــز کمبــود
منابــع مالــی در کنار مصــرف بیرویه
در فصول گرم ســال بویژه در ســاعات
پیک ،شریط سخت و آسیبپذیری را
از نظر تأمین تقاضا ایجاد کرده است.
بــرای مثال امســال  57هــزار مگاوات
بــرق در پیک ســال  96مصرف شــد و
ســال آینــده احتمــاالً این رقــم به 63
هــزار مــگاوات خواهد رســید .ایجاد 6
هــزار مگاوات نیــروگاه طی یک ســال
نه تنهــا ممکن نیســت بلکــه عاقالنه
هــم نیســت .آن هــم در شــرایطی که
هزینه سرمایهگذاری هر هزار مگاوات
نیــروگاه حرارتــی حــدود  600میلیون
یورو است .از اینرو بخشی از این رشد
تقاضا باید از طریق مدیریت مصرف
انجــام شــود تــا ماننــد امســال گرفتار
خاموشی نشویم.

شریعتمداری خبر داد

رصد قاچاق از کف بازار
رصــد کاالهــای قاچــاق از کــف بــازار
اتفاقی است که ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در دســتور کار خــود قرار داده
اســت و بدین جهــت طــی هفتههای
اخیر بــه اکثر اصنــاف ،فروشــگاههای
زنجیرهای و ســایر بخشها نامههایی
ارســال شــده اســت تا تعداد مشتری،
میــزان فروش به شــکل کلی ،تفکیک
گروههــای عمده کاالیــی و ارزش آنها
بــه صورت شــفاف به ســتاد مبــارزه با
قاچــاق کاال و ارز ارائــه شــود .تــا چنــد
ســال پیــش یکــی از حوزههایــی کــه
رکورددار رشــد بــود ،عــدد قاچاق کاال
بــود .به گونهای که در ابتدای فعالیت
دولــت یازدهم میــزان قاچــاق کاال از
 25میلیارد دالر هم فراتر رفته بود.
طی ســالهای اخیر با کنترل مرزها
و عرضههــای صــورت گرفتــه ،میــزان
قاچــاق کاال به حــدود  12میلیارد دالر
رســیده اســت .هرچنــد کــه بــه جهت
ارزشــی  13میلیــارد دالر کاهــش ثبت
شــده اســت اما این عدد در مقایسه با
کشورهایی که اقتصادی در حد و اندازه
ایــران دارنــد ،بســیار زیاد اســت .البته
اکنــون بــه خاطــر تحریــم و جلوگیری
از خــروج ارز ،مراکز عرضــه و مرزها با
جدیت بیشتری رصد میشود.
ëëتولیدکنندگاندردوجبههمیجنگند
ابراهیــم رزاقــی ،کارشــناس
اقتصــادی در گفتوگــو بــا «ایــران»
میگویــد :ورود کاالی قاچاق به کشــور
میتواند اقتصاد یک کشور را زمینگیر
کند .از اینرو در تمام کشــورها قاچاق
پدیــده شــوم محســوب میشــود کــه
اگــر کنترل نشــود بازرگانــی و صنعت
یک کشــور را تحتالشــعاع خــود قرار
میدهــد و از طرفــی میتوانــد ذائقــه
مــردم را بــه ســمتی هدایــت کنــد که
آن محصــول قابلیــت تولید در کشــور
ندارد.
وی ادامــه داد :زمانــی کــه میــزان
قاچــاق در کشــور کاهش پیــدا میکند
ایــن امر عالمــت خوبی بــرای اقتصاد
است .تولیدکنندگان برای حضور خود
در اقتصاد باید با دو جبهه مبارزه کنند.

دبیــر انجمــن شــرکتهای هواپیمایی گفت :بر اســاس
نتیجــه جلســه رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری و
اخبــــــار
مدیران عامل شــرکتهای هوایی قرار شد قیمت بلیت
مسیر تهران ـ نجف ـ تهران در ایام اربعین  2میلیون و  200هزار تومان باشد.
مقصود اســعدی سامانی در گفتوگو با ایرنا افزود :مقرر شد ،در این جلسه
بلیت مسیر مشهد ـ نجف ـ مشهد نیز به قیمت  2میلیون و  800هزار تومان
بــه زائران ایرانی عرضه شــود .وی بیــان کرد :قیمت یکطرفــه بلیت تهران ـ
نجف و مشهد ـ نجف به ترتیب یک میلیون و  100هزار تومان و یک میلیون
و  400هــزار تومــان تعیین نرخ شد.اســعدی ســامانی اظهارداشــت :قیمت
بلیتهای پروازی در تاریخهای دوم تا دوازدهم آبان ماه از ســایر شــهرهای
ایــران بــه نجــف همانند قیمــت تهران محاســبه خواهد شــد .دبیــر انجمن
یادشــده اضافه کرد :قیمت بلیت هواپیما در این ایام از تهران به بغداد و از
مشهد به بغداد معادل  2میلیون و  800هزار تومان تعیین شد.

سیمان گران نمیشود

عکس :اعتماد آنالین

«مصــرف آب و برق خــود را مدیریت
کنیــد تا بهجای جریمــه نقدی ،جایزه
بگیرید ».این جدیدترین طرح وزارت
نیرو برای اصالح سرانه مصرف آب و
برق در کشــور اســت تا ایران از لیست
کشــورهای بدمصرف حوزه آب و برق
خارج شــود و تابســتانها با مشــکالت
کمتری روبه رو باشد.
امســال تابســتان خاموشــیهای
پراکنــدهای در کشــور رقــم خــورد کــه
نشــان دهنــده ضــرورت بازنگــری در
نحــوه مصرف بــرق بویژه در ســاعات
اوج بــار (پیــک) و لــزوم اســتفاده از
وســایل برقی با راندمان انــرژی باالتر
بود.
از ســوی دیگر خشکسالی و کاهش
بارشها نیز باعث شــده کــه با کمبود
شــدید منابــع آبــی مواجــه شــویم .از
اینرو اگرچه آب بهعنوان مایه حیات
قیمتــی نــدارد و االن کشــور بــا بحران
جدی کم آبی مواجه است اما به نظر
میرســد ابزارهــای قیمتــی بتوانــد تــا
اندازهای بازدارنده پرمصرفها باشد.
در ایــن رابطه معــاون وزیر در امور
برنامهریزی و امور اقتصادی با اشــاره
به اینکه «مطالعات نشان میدهد که

اصالح تعرفهها میتواند پرمصرفها
را بــه رعایــت الگوی مصرف تشــویق
کنــد» به بیــان آخریــن تصمیمات در
این خصوص پرداخت.
محســن بختیــار در گفتوگــو
بــا «ایــران» اظهــار کــرد« :مراحــل
طراحــی اصــاح تعرفههــا در وزارت
نیــرو و شــرکتهای زیرمجموعه آغاز
شــده اســت .تغییــر تعرفههــا قــرار
اســت بهگونهای باشــد که هــم قبض
پرمصرفهــا و هــم کــم مصرفهــا را
تغییر دهد .کســانی که مصارف باالتر
از الگــوی مصــرف دارند ،بایــد هزینه
بیشــتری بپردازند و کسانی که نسبت
به مدت مشابه سال قبل خود کاهش
مصرف داشته باشند ،با تخفیفهایی
تشویق شوند».
تاکنــون در بخــش خانگی مصرف
آب در حــدود  15تــا  18مترمکعــب
در هــر دوره و  200مــگاوات بــرق
در مناطقــی بــا آب و هــوای نرمــال،
الگــوی مصــرف محســوب میشــود.
امــا با ایــن حال معــاون وزیــر در امور
برنامهریزی و امور اقتصادی میگوید:
«بررســیهای دقیــق و کارشناســی در
خصــوص اینکه چه قیمتــی میتواند
بازدارنــده مصــارف بیرویــه و ســوق
دادن پرمصرفهــا بــه رعایــت الگــو
باشــد ،در حــال انجــام اســت .هنــوز

قیمت بلیت هواپیما
برای نجف  2.2میلیون تومان

معاون پیشــگیری و کاهش تقاضا
ستاد مبارزه با قاچاق کاال خاطرنشان
کــرد :به غیــر از کاالهــا و مــواد غذایی
از ســایر بخشهــا چون پوشــک بچه،
لبــاس و ...هم خواســتهایم اطالعات
فــروش خودشــان را عرضــه کننــد تــا
ستاد قاچاق کاال مسیر عرضه را دنبال
کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت
کاالهــای قاچــاق از قبــل از مــرز و تــا
زمــان عرضــه باید مورد پیگیــری قرار
گیــرد ،گفت :با اطالعات آماری دقیق
میتوانیــم در کنترل کاالهای قاچاق و
جلوگیری از ورود آنها اقدام کنیم.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضا
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال اظهــار
داشــت :پیگیریهــای ســتاد قاچاق
کاال در مــورد تعداد مشــتری ،میزان
فــروش بــه شــکل کلــی ،تفکیــک
گروههــای عمــده کاالیــی و ارزش
آنهــا در فروشــگاههای زنجیــرهای
ارتباطــی بــا موضــوع تنظیــم بــازار
نــدارد و تنها هدف ما کاهش قاچاق
کاالســت که خوشــبختانه بــه حدود
 12میلیارد دالر رســیده است و تمام
ســعی مــا بــرای کاهــش ایــن عــدد
اســت .وی تأکیــد کــرد :بــا تجزیــه و
تحلیــل اطالعاتی که فروشــگاههای
زنجیرهای ارســال میکنند ،میتوان
در کنتــرل کاالهای قاچــاق عملکرد
بهتری داشت.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تصمیمات جدید کمیســیون سیاستگذاری
ارزی دولــت خبــر داد .بهگزارش ایســنا ،محمــد شــریعتمداری در بازدید از
واحدهــای تولیدی شهرســتان الیگــودرز اظهار کرد :مشــکل تمام واحدهای
صنعتی کشور تهدیدات شرایط ارزی است.
وی اضافه کرد :با تصمیمات جدید کمیسیون سیاستگذاری ارزی دولت
امیدواریم بتدریج این مشــکالت حل شــود و با ســهولت بیشتری واحدهای
تولیدی به منابع ارزی دسترســی پیدا کنند .وی افزود :تمام تالش ما تأمین
مواد مورد نیاز این واحدها از طریق آزاد کردن مواد معطل شــده در گمرک
اســت .شــریعتمداری بیان کرد :بهدنبال این هستیم شــرایطی فراهم کنیم
کــه مــواد مورد نیاز واحدهای تولیدی بیش از پیش فراهم شــوند و در داخل
کشــور نیز با برداشــتن ســقف معامالت در بورس در حوزه فوالد این شرایط
فراهم شــده تــا بهصورت رقابتی مواد اولیه در اختیــار تمام واحدهای فوالد
قرار گیرد و هیچ رانتی در خط تولید آن از ابتدا تا انتها وجود نداشته باشد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت خاطرنشــان کــرد :البتــه در انتهــا نیــز
محصــوالت مــورد نیاز مردم با قیمتگــذاری تثبیتی مــورد کنترل نهادهای
نظارتــی قــرار خواهد گرفت و شــرایط مطلوبتــری در حوزه تولیــد و توزیع
محصوالت فوالدی در آیندهای نه چندان دور شــاهد خواهیم بود.وی ادامه
داد :برخــی از واحدهــای تولیــدی حوزههای پتروشــیمی گالیههایی دارد که
با برداشــتن ســقف معامله در بورس شــاید بتوان به روانتر شدن بازار و به
تأمین مواد اولیه کمک کرد.

یک کارشناس حوزه سیمان با بیان اینکه قیمت سیمان نسبت به ماههای
گذشــته تغییری نکرده و افزایش نیز نخواهد یافت ،گفت :مصرف ســیمان
در دو ماهــه امســال نســبت به ماه گذشــته شــاهد کاهش دو درصــدی بوده
اســت.علیمحمد ُبــد در گفتوگــو بــا تســنیم ،با اشــاره بــه بــازار بالتکلیف
ســاخت و ساز ســاختمان در کشور اظهار داشت :نوســانات قیمتها عاملی
شــده تــا هم تولیدکنندگان و هــم مصرف کنندگان در تولیــد و خرید معطل
بوده و منتظر ثبات بازار باشند .وی تصریح کرد :مصرف سیمان در دو ماهه
امســال نســبت به ماه گذشــته شــاهد کاهش دو درصدی بوده است که این
موضوع نشان از کاهش تقاضا در سطح بازار دارد.

بازار ارز نیمه تعطیل شد

همزمان با نزدیک شــدن به ایام تاســوعا و عاشــورای حســینی ،بازار ارز نیز
مانند بازار طال نیمه تعطیل شــد.به گزارش تسنیم ،بازار طال طبق تصمیم
بازاریهــا از دیــروز تــا اول مهر ماه تعطیل شــده اســت.علت تعطیلی بازار
تهران ،عزاداری ایام محرم و نزدیک شــدن به تاســوعا و عاشــورای حسینی
است؛ همه ساله بازار در این ایام تعطیل میشود.

خودرو در مسیر کاهش قیمت قرار دارد

بررســی بــازار خــودرو حکایــت از کاهــش قیمتهــا دارد ،روندی کــه انتظار
مــیرود در روزهــای آینــده ادامه یابد.به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
معامــات بــازار خودرو دیروز نشــان از کاهــش قیمت برخــی از خودروهای
بــازار دارد؛ بهطــوری که پارس اتوماتیک با کاهــش  ۱۲میلیون تومانی به ۹۲
میلیــون تومــان و ســمند  LXنیــز با کاهش یــک میلیون و  ۵۰۰هــزار تومانی
بــه  ۵۵میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان رســید.قیمت محصوالت ســایپا نیز روند
کاهشی داشته؛ بهطوریکه پراید  ۱۳۱با کاهش یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
بــه  ۳۵میلیــون و  ۴۰۰هزار تومان رســید و تیبا  ۲نیز بــا کاهش یک میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان به  ۴۵میلیون و  ۵۰۰هزار تومان در بازار معامله شد.

حجتی خواستار تصویب سریعتر نرخ خرید تضمینی شد

وزیــر جهاد کشــاورزی در جلســه شــورای اقتصــاد ،تصویب هر چه ســریعتر
قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی در ســالجاری را خواســتار شــد.به
گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی ،معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی
وزارت جهاد کشــاورزی اظهار داشت :در جلسه شــورای اقتصاد که دیروز به
ریاســت معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد ،وزیر جهاد کشاورزی ،لزوم
تصویب هر چه سریعتر قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی و ابالغ آن
جهت اطالع کشــاورزان و تولیدکنندگان را مطرح کرد و خواســتار آن شــد که
قیمتهای پیشــنهادی این وزارتخانه هر چه زودتر مصوب شــود .بخشــنده
ادامه داد:معاون اول رئیس جمهوری نیز به سازمان برنامه و بودجه دستور
داد تا در اولین جلســه بعدی شــورای اقتصاد که تا قبل از نیمه اول مهرماه
ســالجاری تشــکیل خواهد شــد ،قیمتهــای تضمینی محصــوالت زراعی
مطرح و مصوب شود.

پروژه ملی  11میلیارد دالری ساخت داخل کلید خورد

معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت،معــدن و تجــارت گفــت :امســال
 11میلیــارد دالر کاالی وارداتــی داخلی ســازی می شــود .بهگــزارش پایــگاه
اطالعرســانی تولیــد و تجــارت ایــران (شــاتا)« ،رضــا رحمانی» در نشســت
بررســی پــروژه توســعه توانمندیهــای تولیــد داخــل صــادرات گــرا ،افزود:
ایجــاد اشــتغال ،رفع بیــکاری ،رونــق صنایع داخلــی ،افزایش ثــروت ملی،
جلوگیــری از خــروج ارز ،اســتمرار و افزایــش تولیدات کنونی ،صــادرات کاال
و ارزآوری ،مقابلــه بــا تحریم و تأثیرگذاری در ســایر کشــورها از طریق ایجاد
بازارهــای مصــرف ،اهــداف ایــن پروژه بــزرگ ملی اســت .وی دســتیابی به
افزایش  700میلیون دالری در تولید منســوجات ،دســتیابی به افزایش 400
میلیــون دالری در تولیــد پوشــاک ،هدفگــذاری افزایــش  100میلیون دالری
در تولیــد محصــوالت چرمی و افزایش  150میلیــون دالری در تولید چوب و
محصوالت چوبی ،دستیابی به افزایش  100میلیون دالری در تولید مبلمان
و سایر مصنوعات و افزایش  250میلیون دالری در تولید کاغذ و محصوالت
کاغذی را از اهداف کمی تعریف شده در این پروژه برشمرد.

