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خبر
وزیر جهاد کشاورزی :قیمت مرغ با
توزیع ذخایر کاهش مییابد

ایرنا -وزیر جهاد کشاورزی گفت :ذخایر عظیمی از
گوشــت مرغ وجود دارد که با ابالغ وزارت صنعت،
معدن و تجارت در بازار ،توزیع و قیمت را به شــدت
کاهش میدهد .کاظم خاوازی ،در جمع خبرنگاران
در تشریح جلسه روز سهشنبه با اعضای کمیسیون
کشــاورزی ،آب و منابــع طبیعی مجلس شــورای
اسالمی ،اظهار داشــت :در نشست دیروز مقرر شد
کمیتههایی تخصصی در کمیســیون کشــاورزی
تشکیل و ماهانه مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
با نمایندگان دیدار داشــته باشــند .وی یادآورشد:
کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس و
وزارت جهاد کشاورزی کمک میکنند تا بهرهبرداران
و تولیدکنندگان با قدرت در بخش تولید محصوالت
کشاورزی حفظ شوند.
خاوازی افزود :براساس گزارش بانک مرکزی بخش
کشاورزی  ۸.۸درصد رشد اقتصادی داشته و تالش
میکنیم این روند افزایشــی ادامه داشــته باشد .در
زمینــه تولیدات دامی هم از وضعیت بســیار خوبی
برخوردار هستیم و ایران از نظر تولید گوشت قرمز،
گوشت سفید و شیر از تولیدکنندگان بزرگ محسوب
میشود .این مقام دولتی با بیان اینکه تولیدکنندگان
معتقد هستند قیمت گوشت مرغ باالتر از آنالیز ستاد
تنظیم بازار است ،گفت :ستاد تنظیم بازار و سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دنبال
کاهش فشار بر مردم هستند.
وزیر جهادکشــاورزی با بیان اینکه مشکل به وجود
آمــده در زمینه افزایــش قیمت مرغ بــا توجه به
برنامهریزی صورت گرفته در تامین نهادهها برطرف
میشــود و در ایــن زمینه بانک مرکــزی و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت همکاری الزم را داشــتهاند،
تصریح کرد :مشــکلی در زمینه تولید گوشت مرغ
نداریم ،ذخایر عظیمی از مرغ وجود دارد که با ابالغ
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت در بــازار ،توزیع و
قیمت را به شدت کاهش میدهد.
خاوازی با اشــاره بــه اینکه تمام تــاش خود را
میکنیم تا قیمت مرغ در بازار رضایت تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان را به همراه داشته باشد ،ادامه داد:
در زمینه کنترل قیمت گوشت مرغ طرح مناسبی به
رییس جمهوری ارائه شده و تالش میکنیم علیرغم
فشارهای موجود بر کشــور نهادههای وارداتی را در
اختیار مرغداران و دامداران قرار دهیم.
وی ادامــه داد :از ذخایــر خوب نهادههــای دامی
برخورداریم اما این ذخایر باید ترمیم شــوند که در
این راستا درخواست ترمیم ذخایر نهادههای دامی به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی ارائه
شده است .خاوازی با تاکید بر اینکه در زمینه تامین
جو و ذرت مشکلی نداریم و منابع عظیم ارزی برای
واردات سویا توسط بانک مرکزی تامین شده است،
عنوان کرد :ســویاهای وارداتی در اختیار واحدهای
روغنگیری قرار گرفته شــده تــا روزانه  ۸هزار تن
کنجاله ســویا تولید و در اختیار واحدهای تولیدی
مرغ و ماکیان قرار بگیرد.

کمیته پایش تعهدات ارزی
صادرکنندگان راهاندازی میشود

یهای همراه را تا  50میلیون هم باال برد
خبری که قیمت برخی گوش 

تشنج 50میلیونی در بازار موبایل

همدلی| فاطمــه آقاییفرد« :ممنوعیت
واردات گوشــی تلفن همــراه باالتر از 300
یورو لغو شد» ،این آخرین اتفاق خبرساز در
مهمترین بازارهــای موبایل پایتخت بود که
دیروز در صدر اخبار رســانهها جای گرفت.
یک روز بعــد از اینکه ســخنگوی انجمن
واردکنندگان موبایل خبر ممنوعیت واردات
تلفن همــراه باالی  300یورو را رســانهای
کرد و انفجار دیگــری در قیمت این کاالی
اساسی ایجاد شــد ،وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت اعالم کرد که هیچ گونه تغییری در
رویه واردات گوشی تلفن همراه باالتر از 300
یورو ایجاد نشده و واردکنندگان میتوانند به
روال قبل نســبت به واردات گوشــی تلفن
همراه اقــدام کنند .خبــر ممنوعیت و لغو
ممنوعیت واردات گوشیهای تلفن همراه از
دو روز گذشته با واکنشها و اتفاقات مهمی
همراه شــد؛ در واقع در چند روز گذشــته
بازارهای موبایل ایران ،عالءالدین ،چارســو
و حتــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت
بــا چنین اتفاقاتی پر از خبر و حاشــیه بود؛
حاشــیههایی که از یک خبر کوتــاه اما پر
هزینه شروع شد .شنبه همین هفته بود که
انجمن واردکننــدگان موبایل ،تبلت و لوازم
جانبــی اتاق بازرگانی ایــران در اطالعیهای
خبر از منع واردات گوشی هوشمند با قیمت
بیش از  300یوروداد؛ گوشــیهایی که بر
اساس ارزش اینروزهای یورو در برابر ریال،
با قیمت بیش از  7میلیون تومان به دســت
مشــتریها در بازار ایران میرسند .این خبر
در شرایطی در میان کاربران فضای مجازی
دست به دســت میشد که از ابتدای اسفند
سال گذشته شاهد کمبود گوشی هوشمند
در بازار ایران و واردات محدود آن به ســبب
شیوع کرونا در سطح دنیا بودیم و بازار تلفن
همراه در کشورهای مختلف با کمبود برخی
از برندها و همزمان انفجار قیمتی مواجه بود.
البتــه محدودیت ورود کاالی هوشــمند به
داخل کشور فقط به دلیل شیوع کرونا نبود،
بلکه روال دریافــت ارز  4200تومانی برای
واردات این کاال بازار را با کمبود عرضه همراه
کرده بــود و فضا برای بــاال رفتن قیمتها
آماده بود؛ البته ایــن تمام ماجرا در اینباره
نبــود و در اوایــل بهار امســال و با مجازی
شــدن آموزشها در مدارس و دانشــگاهها
بهانه دیگــری برای انفجــار قیمت موبایل
ایجاد شد ،تا جایی که بر اساس گزارشهای
رسمی قیمت این کاالی پر مصرف در کشور
حدود  30تا 35درصد افزایش یافت ،افزایش
قیمتی که یک بــار دیگر با اعالم ممنوعیت
برخــی از برندهای وارداتی باعث گرانی  5تا
11میلیونی گوشیهای هوشمند گرانقیمت
و حتی نایاب شدن این برندها همراه شد.
وقتی واردات ممنوع شد
در اولیــن روز هفتــه جاری ،رضــا عالیان
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تلفن
همراه و لوازم جانبی در گفت و گو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اشــاره بــه ممنوعیت
واردات موبایــل بــا قیمت بیشــتر از ٣٠٠
یــورو ،گفت« :مصوبــهای را کمیته ارزیابی
تخصیــص ارز که متشــکل از اعضای بانک
مرکزی اســت ،اعالم کرده که به موبایل با
نرخ باالی  ٣٠٠یورو ارز اختصاص نمییابد».
او بیان کرد«:این عدم تخصیص هم شــامل
واردات مسافری هم واردات تجاری میشود.
دلیل این کار این است که به واردات موبایل
٢میلیــارد و  ٤٠٠میلیون یورو ارز تخصیص
داده شــده ،اما امسال به دلیل شرایط ارزی
کشــور ،کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از
صادرات با مشــکل مواجه هستیم» .عالیان
افزود«:این مبلغ ٤٠درصد کاهش پیدا کرد
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کمیته پایش تعهــدات ارزی صادرکنندگان در اتاق
ایران و اتاقهای سراسر کشور با رویکرد این کمیته
تسهیل فرآیند بازگشــت ارز به چرخه اقتصادی از
طریق شناسایی فرآیندهای دست و پاگیر ،پیچیده،
و طوالنی سیاستهای ارزی و تجاری کشور ،انتقال
آنهــا به مراجع مربــوط و تالش بــرای اصالح آنها
راهاندازی میشود.
براساس دســتور «غالمحسین شافعی» رئیس اتاق
ایــران کمیته پایش تعهــدات ارزی صادرکنندگان
با هدف رصــد وضعیــت بازگشــت ارز صادراتی،
ایجاد شفافیت ،شناســایی صادرکنندگان واقعی از
سوءاســتفادکنندگان ،شناخت مشــکالت و موانع
موجود در این وادی و تســهیل فرآیند بازگشت ارز،
راهاندازی میشود .همچنین مظفر علیخانی ،معاون
اســتانها و تشکلهای اتاق ایران با توجه به تشدید
تحریمهای اقتصادی و گسترش بیماری کرونا و اثرات
سوء آن بر اقتصاد ،تولید و اشتغال کشور ،گفت :الزم
است در این دوران اقدامات ویژهای انجام شود .بدین
ترتیب پارلمان بخش خصوصی کشور بر آن شد تا با
عنایت به اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه
اقتصادی ،کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان
را در اتاق ایران و اتاقهای سراســر کشور راهاندازی
کند .وی افزود :چارچوبهای عملیاتی این کمیته به
زودی مشخص خواهد شد و با همکاری و مشارکت
ســازمانها و دســتگاههای مربوطه از جمله وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت ،بانــک مرکزی ،گمرک،
تشکلها و کمیسیونهای این حوزه کار خود را آغاز
میکند .روز گذشته سازمان توسعه تجارت ایران در
اطالعیهای ضمن تقدیر از صادرکنندگانی که نسبت
به ایفای تعهد ارزی خود اقدام کردهاند اعالم کرد با
توجه به مســوولیت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در پایش رفتار تجاری ،کارتهای بازرگانی آن دسته
از بازرگانانــی که تا تاریخ  ۳۱تیرماه برای رفع تعهد
ارزی خود اقدام نکنند ابطال شــده و رفع یا ابطال
این تعلیق تنها در صورت تایید بانک مرکزی صورت
خواهد گرفت.
بنابر این اطالعیــه تمامی صادرکننــدگان مکلف
هســتند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی و به
روشهای مذکــور در دســتورالعمل بانک مرکزی
نســبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام
کنند و در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد
آنها صورت خواهد گرفت.
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و به یک و نیم میلیارد یورو در ســال رسیده
است .در این شرایط بررسی و مشخص شد
کــه کاالیی که قیمت آن کمتر از  ٣٠٠یورو
اســت ٨٥ ،تا ٩٠درصد نیاز کشور را تامین
میکنــد» .مدیــر روابط عمومــی انجمن
واردکنندگان موبایل ،تلفــن همراه و لوازم
جانبی تشــریح کرد« :گوشی تلفن همراه با
ارزش باالی  ٣٠٠یورو تنها  ١٠تا ١٥درصد
نیاز کشور را تامین میکند ،اگر بخواهیم این
یــک و نیم میلیارد یــورو را به کاالی باالی
٣٠٠یــورو تخصیص دهیم منطقی نیســت
و بــه همین دلیل ارز را بــه کاالی کمتر از
 ٣٠٠یورو اختصاص دادند» .عالیان تصریح
کرد« :بنابراین تخصیص ارز به ٨٥درصد نیاز
بازار اختصاص یافته اســت و در حال حاضر
تصمیم گرفته شده تا زمانی که شرایط ارزی
کشور مناسب شود بر اساس این مصوبه عمل
کنند و جلوی واردات موبایل باالی  ٣٠٠یورو
گرفته شده است» .در همان روز بود که وزیر
ارتباطات و فنــاوری اطالعــات در اینباره
اینطــور توئیت کرد« :ممنوعیــت واردات
تلفن همراه باالی  300یورو دارای سه ایراد
جدی اســت .با رئیــس کل بانک مرکزی و
همچنین سرپرســت وزارت صمت ،صحبت
کردم و اســتداللها را مطرح کردم .با تاکید
بر ضرورت رعایــت اولویتهای منابع ارزی
کشور ،بنا شد این تصمیم بازنگری شود».
  بازتــاب یک ممنوعیــت در فضای
مجازی
در چند روز گذشــته خبر ممنوعیت واردات
گوشــیهای بیش از  300یورویی با بازتاب
و واکنشهای زیادی از سوی کاربران همراه
شــد و این موضوع حتی قیمت گوشیهای
هوشــمند را در بازارهای پایتخت با افزایش
 5تا 10میلیــون تومانی همراه کرد و برخی
از رانتهای موجود در پشت این قضیه خبر
میدادند .یاشــار ســلطانی ،یکی از فعاالن
رســانهای در اینباره نوشت« :شنیدهام طی
 3ماه گذشــته به اندازه  3برابر مدت مشابه
پارســال گوشــی وارد کشور شــده است،
دیروز بهطور ناگهانی اعالم شــد که واردات
گوشیهای باالی  300دالر ممنوع است ،از
دیروز برخی از گوشــیها تا  2برابر افزایش
قیمت پیــدا کردند و به مرز  50میلیون هم
رسید .چرا باید سرنوشت  80میلیون نفر در
مشت عدهای باشد که برای وزارتخانههای ما
تصمیم میگیرند» .در رشته توئیتهایی که

در اینباره راه افتاده برخی بر این باورند که
در پشــت پرده خبر ممنوعیت گوشیهای
هوشمندی که با قیمت باال به دست مشتری
میرســد ،افزایش قیمت هر چه بیشتر این
برندهای وارداتی وجــود دارد ،بهطوری که
از توئیتهــای بســیاری از کاربران اینطور
برمیآیــد که با ممنوعیــت واردات این نوع
گوشیها قیمت برخی از برندهای پر طرفدار
مثل انواع آیفون به  70تا  80میلیون تومان
هم خواهد رســید .خبــر ممنوعیت واردات
گوشــیهای همراه هوشمند اگرچه از سوی
سخنگوی دولت تکذیب شد ،اما بسیاری از
فعاالن بازار بر این باورنــد که حداقل برای
مدتی قیمت برخــی از برندهای وارداتی در
بازار با افزایش قیمت همراه خواهد شد .چرا
که تا همین دیروز با وجود تکذیب این خبر
از سوی مسئوالن ،بسیاری از فعاالن این بازار
از افزایش قیمتهــای میلیونی این کاالی
اساسی خبر میدادند .برخی نیز بر این باور
بودند کــه با اعالم خبــر ممنوعیت واردات
گوشیهای باالی  300یورو ،گوشی نیز مسیر
پراید را میپیماید؛ بر اساس این اظهارنظرها
در صورت ممنوع شــدن واردات گوشیهای
هوشمند باالی هفت میلیون تومان به داخل
کشــور ،بازار تلفن همراه با انحصاری مشابه
با انحصار موجــود در صنعت خودرو همراه
میشــود؛ این افراد این طور متصور هستند
که در صورت ممنوع شــدن واردات این نوع
گوشیها ،وارد کننده تلفن همراه حتی با ارز
آزاد نیز نمیتواند گوشی به داخل وارد کند
و عمال چند اتفاق خواهد افتاد؛ واردکنندگان
قبلی سود کالنی به جیب میزنند ،مردم در
داخل کشــور از گوشیهای با فناوری جدید
محروم خواهند شــد و انحصــار دیگری به
جمع صنایع کشــور اضافه خواهد شــد .در
چنین فضایی بود کــه برخی از کاربران نیز
بر این باور بودند که هر مقام مســئولی که
بدون هماهنگی با سایر کمیتههای باالدستی
تصمیم به ممنوعیت یک شبه گرفته و فضا
را برای افزایش هر چه بیشــتر قیمتها در
این بــازار فراهم کرده ،باید در اولین فرصت
عزل شده و هر گونه اتفاق در پشت پرده این
ماجرا بررسی شود .درست در چنین اوضاعی
بود که برخی از کاربران نیز از نایاب شــدن
تمامی گوشــیهای بــاالی 7میلیون تومان
در بــازار خبر میدادند؛«یــک جور احتکار
همگانی ایجاد شده تا تکلیف واردات گوشی

باالی 300یورو مشخص شود» .در همینباره
کاربری به نام رضا اینطور توئیت کرد«:پس
از اعالم خبر ممنوعیت واردات گوشــیهای
باالی  300یورو ،بازار از این شــوک در امان
نمانــد و قیمتهای پرچمــداران و تمامی
گوشــیهایی که باالی این قیمت قرار دارند
به شکل تعجب برانگیزی بین  5تا 11میلیون
تومان افزایش یافــت» .اما برخی از کاربران
نیز بر این باور بودند که داستان ممنوعیت و
سپس آزاد شدن قیمت گوشی هوشمند یک
نوع فضاسازی از سوی عدهای برای چند برابر
کردن قیمتها است و بس.
  خبری که تکذیب شد
ن بازار
اما دیروز اتفاق مهم دیگری هم در ای 
افتاد؛ خبری که با وجــود اینکه از لغو این
محدودیتها حکایت میکــرد ،اما به گفته
فعاالن بــازار با آرام شــدن قیمتها همراه
نشــد و طوفان در ایــن بازارها همچنان در
جریان بود .بر همین اساس همین دیروز بود
که وزارت صنعت ،معدن و تجارت براســاس
ی انجام شــده میان بانک
آخریــن هماهنگ 
مرکزی ،وزارت صمــت و وزارت ارتباطات و
فنــاوری اطالعات ،تا ایــن لحظه هیچ گونه
تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه
بــاالی  300یــورو اعم از تجــاری و همراه
مسافری ایجاد نشده است .در نهایت این طور
اعالم شد که تمامی واردکنندگان میتوانند
براساس مقررات و دستورالعملهای ابالغی
به گمرکات سراسر کشور ،نسبت به واردات
گوشی تلفن همراه اقدام کنند .این خبر در
حالی در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفت که
پیش از این ســعید عباسپور ،مدیرکل دفتر
مقررات صــادرات و واردات وزارت صنعت،
معدن و تجــارت اعالم کرده بــود که هیچ
گونه ابالغیهای به گمرکات کشــور مبنی بر
ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه باالی
 300یورو به گمرکات کشــور صادر نشده و
تصمیمگیری نهایی با کمیته مشترک میان
بانــک مرکزی ،وزارت ارتباطــات و فناوری
اطالعــات و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اســت .حاال باید دید با ایــن اتفاقاتی که در
روزهای گذشته افتاده و بر اساس گفتههای
فعاالن بــازار قیمت تلفن همــراه با وجود
اخبــاری مبنی بر تکذیب ایــن ممنوعیت،
همچنان افزایشــی است و بسیاری از برندها
نایاب هم شده ،چه اتفاقی در انتظار این بازار
است؟

خبر
معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای
دولتی وزارت اقتصاد:

عرضه باقیمانده  ETFمالی
تا سقف  ۵میلیون تومان تا پایان تیر

معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت
اقتصاد گفــت :باقیمانده واحدهــای صندوقهای
واسطهگری مالی تا پایان این ماه و تا سقف  ۵میلیون
تومان به مردم ارائه میشود .به گزارش پایگاه خبری
بازارسرمایه (سنا) عباس معمارنژاد در مورد این که
بعد از عرضه واحدهای صندوق واســطه گری مالی
یکم موسوم به  ETFمالی ،بقیه سهام دولت چه شد،
گفت :با فروش واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
مالی یکم در مرحله اول  ۵.۸هزار میلیارد تومان پول
از مردم جمعآوری شــد که مستقیم به خزانه دولت
واریز شد و برای بقیه واحدهای مانده صندوق واسطه
گری مالی در حال بررســی هستیم که مابقی سهام
دولت در  ۵شرکت (بانک تجارت ،بانک ملت ،بانک
صادرات ،بیمه البرز و بیمه اتکایی امین) را مجددا از
طریــقای تی اف مالی تا آخر تیرماه جاری به مردم
عرضه کنیم .وی در مورد این که آیا مجوزهای الزم
را گرفتهاید ،گفت :مجوز قبال گرفته شــده اســت،
فقط باید فراینــد اجرایی آن تعریف شــود که هر
کس با داشــتن کد ملی بتواند تا ســقف  ۵میلیون
تومان از واحدهای صندوق واسطهگری مالی یکم با
تخفیف دریافت کند و کســانی که قبال این واحدها
را در ســقف  ۲میلیون تومان خریدهاند ،بتوانند تا ۳
میلیون تومان دیگر هم از واحدهای جدید صندوق
واسطه گری مالی یکم خریداری کنند .معمارنژاد با
بیان این که تالش میشــود تا فرایند اجرایی عرضه
واحدهای صندوق واسطه گری مالی تا پایان تیرماه
انجام شود ،گفت :دوباره خرید این واحدها از طریق
درگاه بانکها و کارگزاری بورس امکانپذیر میشود.
وی ارزش باقیمانده صندوق واسطه گری مالی یکم
را در حال حاضر  ۲۵هزار میلیارد تومان عنوان کرد
و گفت :با توجه به این که در عرضه قبلی واحدهای
این صندوق هر واحــد  ۱۰هزار تومانی که به مردم
فروخته شــد ،اکنون به قیمــت روز  ۲۷هزار تومان
معامله میشود ،گفت :رشد این سرمایه گذاری ۱۷۰
درصد بازده داشــته و پیش بینی میشود مردم در
خرید واحدهای این صندوق دوباره استقبال کنند.
معمارنژاد همچنین در مورد گالیه برخی از دارندگان
واحد صندوق واســطه گری مالی یکم مبنی بر این
که «دارایکم» در پرتفوی آنها دیده نمیشود ،گفت:
کسانی که از طریق درگاه بانکی خریداری کردهاند،
بــه صورت دیفالت در کارگــزاری همان بانک دیده
میشــود ،اما کســانی که از طریق کارگزاری و کد
بورســی خود خرید کردهاند ،میتوانند پرتفوی دارا
یکم را ببینند.
وی همچنیــن در مورد این کــهای تی اف دوم چه
موقع عرضه میشود ،گفت :واحدهای صندوق قابل
معامله بورســی بعدی احتماال در اواخر تیر یا اوایل
مرداد ماه ارائه خواهد شد که بسته به این که کارهای
اجرایی کدامای تی اف زودتر انجام شود ،یاای تی اف
پاالیشــی خواهد بود یاای تی اف فلزی و خودرویی
خواهد بود.
پس از الحاق موقت ایران به توافقنامه
تجاری ،مقرر شد

زمینه الحاق دائمی ایران
به اتحادیه اوراسیا

نخســتین کارگروه مشترک تجارت ایران با اتحادیه
اقتصادی اوراســیا ،به صورت ویدئوکنفرانس برگزار
شــد .به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و ســیما،
نخســتین کارگروه مشترک تجارت ایران با اتحادیه
اقتصادی اوراسیا ،با حضور سرپرست سازمان توسعه
تجارت ،دستگاههای اقتصادی مرتبط ،سفیر ایران در
روسیه و وزیر سیاست اقتصادی و فاینانس اوراسیا به
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
پس از الحاق موقت ایران به توافقنامه تجاری اوراسیا
شامل  ۵کشور روسیه ،قزاقستان ،ارمنستان ،بالروس
و قرقیزستان در پنجم آبان سال گذشته مقرر شد تا
مدت یک سال با ایجاد تعرفههای تجاری بین ایران
و کشورهای اوراســیا ،زمینه الحاق دائمی ایران به
این اتحادیه فراهم شــود و در این مدت ،با برگزاری
کارگروههای مشترک بین نمایندگان دو طرف ،موانع
موجود بررســی و برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
در این مراسم آقای حمید زادبوم سرپرست سازمان
توسعه تجارت در سخنانی با اشاره به گذشت حدود
 ۹مــاه از اجرای توافقنامه بین دو طرف گفت :امروز
در تالشیم تا با همکاری طرفین زمینههای مشکالت
موجود در گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری
دو جانبه را برطرف کنیم.
وی افزود :هم اکنون کشــورهای عضو اوراسیا بیش
از  ۸۰۰میلیــارد دالر در ســال در تجارت جهانی
نقش دارند و گســترش روابط تجــاری ایران با این
کشورها میتواند نقش مهمی در گشایش اقتصادی
کشورمان داشته باشــد .به گفته سرپرست سازمان
توســعه تجارت ،هم اکنون حجــم تجارت خارجی
ایران با کشــورهای اوراســیا به بیش از  ۲میلیارد
دالر میرســد که قابل ارتقا بــه  ۵میلیارد دالر در
کوتاه مدت و  ۱۰میلیارد دالر در بلند مدت اســت.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با تشریح اقدامات
طرف ایرانی برای تسهیل تجارت با کشورهای عضو
اوراسیا ،از حذف و تعدیل تعرفههای اقتصادی برای
بیش از  ۸۰۰قلم کاال ،تسهیل در صدور روادید برای
بازرگانان کشــورهای عضو و امکان سرمایه گذاری
سرمایه گذاران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا خبر
داد و از وزیر سیاســت اقتصادی و فاینانس اوراسیا
نیز خواست :برای تسهیل صدور روادید برای تجار و
بازرگانان ایرانی تالش بیشتری کند.

