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 همتی: صادرات ریالی را 
قبول نداریم 

مهر-رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
این بانک همچنان صادرات ریالــی را قبول ندارد، 
گفت: باید مشــکل صادرکنندگان آنرا حل کنیم، 
اگرچه اعتقاد به صادرات ریالی نداریم. عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر موافقت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
با رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که در ســال ۹۷ 
صادرات داشته و ارز خود را به کشور برنگردانده اند، 
بار دیگر تاکید کرد: بانک مرکزی به صورت مشروط 
بازگشت ارز صادراتی این صادرکنندگان را پذیرفته 
است. همتی در پاســخ به این سوال که آیا پذیرش 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ به معنای 
پذیرش صادرات ریالی آنها اســت، چراکه دو سال 
بانک مرکزی بر روی عدم قبول این موضوع پافشاری 
کرد، افزود: هیچ کشوری از دنیا صادرات با پول ملی 
خود را نمی پذیرد و صــادرات با پول ملی خنده دار 
است؛ اما اینکه طرف مقابل ارزی را گرفته باشد و به 

کشور نیاورد، باز هم مورد قبول نیست.
    

گیج شدن بورس تحت تاثیر 
حذف یکباره دامنه نوسان

باشــگاه خبرنــگاران جوان-  بــه گفته 
کارشناسان، در صورت حذف یکباره دامنه نوسان 
از بازار سرمایه، بازار گیج می شود و مجدد اتفاق سال 
۸۴ برای بازار سرمایه رخ می دهد. با توجه به صحبت 
های اخیر در زمینه حذف دامنه نوسان و اهمیت این 
موضوع و تاثیر آن بر بازار سرمایه، الزم است تا تمام 
جوانب آن را، در صورت حذف یکباره دامنه نوسان 
از بازار سرمایه، به طور کامل بررسی شود. فردین آقا 
بزرگی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به صحبت امیر 
هامونی مدیر عامل فرابورس ایران که درباره حذف 
کامل دامنه نوسان از بازار ســرمایه و افزایش دامنه 
نوسان به ۱۰ درصد، حذف دامنه نوسان را بهترین 
گزینه دانســته بود، گفت: در صورتی که هم اکنون 
اقدام به حذف کامل دامنه نوسان از بازار سرمایه کنند، 
چه اتفاقی رخ می دهد؟ تشریح کرد: در حال حاضر 
بزرگترین دغدغه فعاالن بازار از جمله افرادی که ماه 
دوم سال ۹۹ وارد بازار سرمایه شدند، کاهش ضریب 
نقدشوندگی معامالت است که سبب اُفت چشم گیر 
معامالت نیز شده است. وی بیان کرد: در صورت حذف 
یکباره دامنه نوسان از بازار سرمایه، بازار گیج می شود، 
موضوع اصلی ایجاد دامنه نوسان نامتقارن توسط نهاد 
ناظر، حمایت از سهامداران خرد بود، در صورتی که  
در حال حاضر نتیجه حاصل به ضرر این افراد  پایان 
می یابد و دارایی خود را مجبور هستند از بازار سرمایه 

خارج کنند و به سراغ سایر بازارها بروند.
    

خط و نشان قوه قضاییه برای 
سامسونگ و ال جی 

تسنیم-  معاون قضایی دادستان کل کشور در 
پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی 
و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: این دو 
شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در 
حوزه قضایی ما اجازه نمی دهیم این نوع شرکت ها 
بخواهند به کشور بیایند. سعید عمرانی ، با تاکید بر 
اینکه اگر مبارزه جدی با قاچاق نداشته باشیم صنایع 
کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت، گفت: 
یکی از موانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع، قاچاق 
است. درحال حاضر نه فقط در حوزه لوازم خانگی، 
بلکه در هر بخشی که مشابه داخلی آن وجود داشته 
باشــد اجازه واردات نخواهیم داد و در صورت اقدام 
در این خصوص، عامالن تحت تعقیب قضایی قرار 
خواهند گرفت. معاون قضایی دادستان کل کشور 
در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال 
جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این دو شرکت 
در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه 
قضایی ما اجازه نمی دهیم این نوع شرکت ها بخواهند 
به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این 

دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 حاال ویــن بــه کانــون مذاکرات 
دیپلماتیک میان ایران و دیگر کشورهای 
جهان تبدیل شده اســت . در حالی که 
مذاکــرات برجامی یا به عبــارت دیگر 
مذاکرات در خصوص بازگشت تمامی 
طرفین به برجام در وین در جریان است 
و همین امر سبب شده نگاه ها در شرق 
و غرب معطوف به وین باشــد، این شهر 
کانون رایزنی هایی درخصوص بازگشت 
ایران بــه بازار جهانی نفت نیز هســت.  
شاید از این روست که عراقچی صریحا 
اعالم کرده است نشانه هایی از لغو تمامی 

تحریم ها آشکار شده است. 
سئوال و ابهام مهم اما اینجاست که با 
توجه به قرارگیری ایران در لیست سیاه 
اف ای تی اف و عدم تعیین تکلیف لوایح 
مرتبط با آن در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، آیا فروش نفت می تواند مشــکل 
ایران را برطرف کند یا عدم عضویت در این 
کنوانسیون چون سدی برابر ورود ارزهای 
نفتی به ایران عمل می کند؟ پیچیدگی 

عجیب ماجرا اینجاست.   ایران در دهه 
۹۰ دو بار با تحریم های نفتی روبرو شد. 
یک بار در سال های پایانی فعالیت دولت 
احمدی نژاد و بار دیگر در زمانی که ترامپ 
از برجام خارج شد و سپس تحریم های 

نفتی را به مرحله اجرا گذاشت . 
 اقتصاد ایران از سال ۱3۹۷ تاکنون 
فشارهای بسیار سخت و سهمگینی را 
تجربه کرده اســت. قیاس نرخ تورم در 
این سه سال به خوبی نشــان از شدت 
فشار وارد شده به اقتصاد ایران دارد. تنها 
نگاهی به قیمت ارز نشان می دهد اقتصاد 
ایران متحمل چه تغییراتی شده است. 
قیمت ارز از محدوده ۴ هــزار تومان به 
2۴ هزار تومان ورود کرده است و به تبع 
افزایش نرخ ارز، قیمت ها رودی افزایشی 
را تجربه کرده اند به طوری که بهای کاالها 
و خدمات در این دوره حتی رشدی بیش 

از قیمت دالر را شاهد بوده اند. 
 همه این ها تحت تاثیر کاهش شدید 
درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفتی رخ 
نموده است و حاال در وضعیت تازه، ایران 
درصدد آماده شدن برای بازگشت دوباره 

به بازارهای جهانی نفت اســت.  پیش 
از این در ابتــدای ۹۰ نود، با تحریم همه 
جانبه نفتی ایران، این مذاکرات برجام 
بود که زمینه را برای بازگشــت دوباره 
ایران به بازارهای جهانی نفت مهیا کرد.  
بازار جهانی نفت در شــرایطی چشم به 
مذاکرات وین دوخته اســت که عاملی 
جهان شــمول چون کرونا نیز وضعیت 
آن را دگرگــون ســاخته و تحت تاثیر 
کاهش تقاضای ناشــی از پایین آمدن 
ســطح فعالیت های اقتصادی، قیمت 
نفت در محدوده ای کمتر از پیش بینی ها 

قرار دارد . 
بازگشت ایران به بازار جهانی نفت 

ممکن است؟
آن گونه کــه وزارت نفت اعالم کرده 
اســت رئیس هیئت عامــل و دبیرکل 
اوپک درباره بازگشت ایران به بازار نفت 
درصــورت حصول توافــق گفت وگو و 
تبادل نظر کردند.  امیرحسین زمانی نیا 
پس از دیدار با محمدسانوسی بارکیندو، 
دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در وین دربــاره محور این 

دیدار گفته است: دبیرکل اوپک در این 
دیدار اظهار امیدواری کرد که در نتیجه 
مذاکرات کنونی درباره برنامه هسته ای 
ایران که در ویــن ادامه دارد شــرایط 
غیرعادالنه ای که بر ایران تحمیل شده 

است پایان یابد و تحریم ها برطرف شود.
زمانی نیا، معاون امــور بین الملل و 
بازرگانی وزیــر نفت بــرای مذاکره در 
چارچوب گفت وگوهای ۱+۴ در وین به 
سر می برد. گلدمن ساکس نیز پیش بینی 
کرد رسیدن به توافقی که به برچیده شدن 
کامل تحریمها علیه ایران منجر شــود، 
ماه ها زمان خواهد برد. گروه اوپک پالس 
طی این مدت رویدادها را زیر نظر خواهد 
داشت و اگر الزم باشد سیاست ها را تغییر 
خواهد داد تا فضا را برای بازگشت نفت 
ایران به بازار فراهم کند. گلدمن ساکس 
همچنان به نفت خوش بین است و انتظار 
دارد عالوه بر دو میلیون بشــکه در روز 
تولیدی که قرار است عربستان سعودی 
و متحدانش در فاصله ماه مه تا ژوییه احیا 
کنند، تقاضای قوی، افزایش تولید اوپک 
پالس به میزان دو میلیون بشکه در روز 

دیگر در سه ماهه سوم را ایجاب کند.
محمد علی خطیبی، نماینده اسبق 
ایران در اوپک در گفتگو با توسعه ایرانی 
در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به 
شرایط کنونی و پر شدن جای ایران در 
بازارهای نفت ، ایــران می تواند امیدوار 
به بازگشت به بازارهای جهانی در کوتاه 
مدت باشد؟ گفت: هر چند ممکن است 
ایران نتوانــد در کوتاه مدت به بازارهای 
جهانی بازگردد اما بی تردید برای همیشه 
نیز بیرون نخواهد ماند و استراتژی ما پس 
از لغو تحریم ها بازگشت به بازارها خواهد 
بود.  این کارشناس بازار نفت تاکید کرد: 
ایران دارای مشتریانی سنتی است که به 
دلیل تحریم ها نتوانسته اند از ایران نفت 
بخرند و بی تردید پــس از لغو تحریم ها 

مجددا مشتری ما خواهند شد. 
اشاره وی به هند و حتی کره جنوبی و 

ژاپن است چرا که این کشورها به شکلی 
سنتی مشــتری نفت ایران محسوب 
می شوند . آمارها نشان می دهد ایران در 
ماه های اخیر با افزایش حجم صادرات 
نفت روبرو بوده و این مهم از سوی ناظران 
بین المللی نیز تایید شده است اما با این 
حال هنوز بســیاری از مشتریان سنتی 
مالحظاتی را برای خریــد نفت از ایران 
دارند چرا که بیــم آن را می برند که در 
صورت عدم نتیجه بخش بودن مذاکرات 
برجامی با جرایم سنگینی از سوی آمریکا 

مواجه شوند. 
آمادگی مصرف کنندگان نفت برای 

رویارویی با پساتحریم
 خبرهای رسیده نشان می دهد هند ، 
کشوری که با تبعیت از تحریم های نفتی 
آمریکا خرید نفت از ایران را از دستور کار 
خارج کرد، حاال برای خرید نفت از ایران 
ابراز تمایل کرده است .   این کشور که حاال 
خرید نفت از آمریکا را افزایش داده است، 
آماده می شود بار دیگر جایگاه خود را در 
میان مشــتریان نفتی ایران احیا کند.  
بر اســاس آمار رویترز، در حال حاضر، 
خرید نفت هند از عربستان در ماه فوریه 
۴2 درصد کاهش یافته است. همچنین 
خرید نفت از عراق نیز کاهش 23 درصدی 
را در ماه فوریه ثبت کرده است. بسیاری 
از ناظران بین المللی بر این اعتقادند که 
اقدامات هند با هدف آماده شــدن برای 
خرید نفــت ایران صــورت می گیرد از 
سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز سفر 
قریب الوقوع نخست وزیر کره جنوبی به 
ایران را در راستای احیای روابط اقتصادی 
و نفتی ارزیابی می کنند هر چند این روزها 
مقامات ایران برای کشــورهایی که در 
دوره تحریم همراهی مناسبی نداشتند، 
شروطی را برای بازگشت مطرح می کنند. 
چیــن نیز طبــق اخبار رســمی و 
غیررسمی حتی در دوره تحریم مشتری 
نفت ایران بوده است و انتظار دارد در دوره 
پســاتحریم عنوان اول را در فهرست از 

آن خود کند. زنگنه، وزیر نفت ایران که 
همواره تاکید دارد با وجود تحریم های 
آمریکا علیه صنعت نفت ایران، هیچگاه 
تولید نفت ایران متوقف نشد، می گوید: 
اگرچه صنعت نفت ایران از ســال ۹۷ با 
ســخت ترین تحریم ها رو بــه رو بوده 
اســت، اما اکنون با تقویت احتمال رفع 
تحریم ها،  ایران با هدفگذاری صادرات 
روزانه 2.3 میلیون بشــکه نفت، خود را 
برای بازگشت سریع به بازارهای طالی 

سیاه آماده می کند.
وین و تهران؛ کانون رایزنی ها 

 هر چند شــمار اخبار منتشــره در 
خصوص وضعیت مذاکــرات برجامی 
در وین بسیار باالست و گرم شدن تنور 
مذاکــرات در وین، تهــران را به کانون 
رایزنی های دیپلماتیک بدل می کند اما 
به نظر می رسد جدا از شکل مذاکرات و 
احتمال نتیجه بخشی آن، تهران باید با 
ورود به مساله اف ای تی اف تکلیف خود در 
پساتحریم ار روشن کند چرا که نشانه های 
آشکاری وجود دارد دال بر اینکه ادامه این 
روند می تواند مانع از ورود پول ناشــی از 
فروش نفت به ایران شود . این مساله مهم 
البته پیش از پایــان مذاکرات برجامی 
می تواند موضع ایران در دوران جدید را 

روشن کند . 

وین، کانون رایزنی ها درخصوص بازگشت ایران به بازار جهانی نفت شده است

FATF  و سرنوشت نامعلوم دالرهای نفتی
برخی از کارشناسان سفر 
قریب الوقوع نخست وزیر 

کره جنوبی به ایران را 
در راستای احیای روابط 
اقتصادی و نفتی ارزیابی 

می کنند هر چند این 
روزها مقامات ایران برای 

کشورهایی که در دوره 
تحریم همراهی مناسبی 

نداشتند، شروطی را برای 
بازگشت مطرح می کنند 

بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کاال با 
رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک ها 
و صرافی های مجاز صادر خواهــد کرد و قرار 
است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی 

پولشویی به تصویب برساند.
به گزارش مهر، ایران هم به زودی به باشگاه 

دارندگان رمزپول های ملی خواهد پیوســت. 
آنگونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، قرار 
است تا آخر فروردین ماه آئین نامه مرتبط با آن 

را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ایران 
همچنان پابرجا اســت و دولت نیــز هر گونه 
معامله و خرید و فروش بــا ارزهای دیجیتال را 
ممنوع اعالم کرده است؛ البته از مدت ها قبل، 
»تولید« رمزارز به رسمیت شــناخته شده و 
ضوابط تولید آن تدوین و اعالم شــده است و 
بر اســاس هماهنگی های صورت گرفته میان 
وزارتخانه های متولی، هم اکنون وزارت صنعت، 

معدن و تجارت مجوزهای مرتبط با استخراج 
ارزهای دیجیتال را صادر کرده اســت؛ اما این 
ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه 
معامله نداشته اند. به همین دلیل بانک مرکزی 
ظرف ماههای گذشــته تمامــی درگاه های 
پرداخت که عملیات مرتبط با معامالت رمزارز 
انجام می دادند را مسدود و با صرافی هایی که این 
عملیات را انجام می دادند برخورد کرده است؛ 
اما اکنون آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطالع 
کرده است، بانک مرکزی بزودی مجوز استفاده 
از رمزارزهای تولید داخل، برای واردات کاال را 
به بانک ها و صرافی های مجاز آنها صادر خواهد 

کرد. یک مقام مسئول در نظام بانکی به خبرنگار 
مهر گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان 
معامالت فعلی رمزارزها در داخل کشور را تائید 
نمی کند اما با ضوابط خاصی که تدوین می شود، 
مخالفتی با معامالت آن نــدارد؛ چراکه بانک 
مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با 
رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این 
خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق 
مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که 

مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.
وی افزود: در همین راســتا، برای »تولید« 
رمزارز در داخل کشــور آئین نامه ای تصویب و 

تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری 
تصویب آئین نامه ای برای مبادله رمزارزهایی 
هستند که در داخل کشور تولید می شود؛ قرار 
است این آئین نامه در شــورای عالی مبارزه با 
پولشویی )وزارت اقتصاد( به تصویب برسد؛ بر 
اساس این آئین نامه، به بانک ها و صرافی های 
مجاز اجــازه واردات کاال از محل ارز دیجیتال 

تولید شده ارائه خواهد شد.
به گفته این مقام مســئول، شــورای عالی 
مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آئین نامه 

را به تصویب خواهد رساند.

مجوز بانک مرکزی برای »واردات کاال با رمزارز« به زودی صادر می شود

خبر

رییس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: ما باید برنامه 
خود را برای هر کشــوری که می توانیم با آن توســعه روابط 
اقتصادی و تجاری داشته باشیم بر اســاس اصول جمهوری 
اسالمی ایران طراحی کنیم. بنابراین اینکه بگوییم یک سند 
همکاری؛ نگاه ما رابه سمتی برده که دیگر به ارتباط اقتصادی با 

سایر کشورها توجه نمی کنیم، نگاه درستی نیست.
حمید زادبوم در گفت وگو با ایلنا در مورد ســند همکاری 
2۵ ساله ایران و چین اظهار کرد: چنین برنامه های همکاری  
باید بلندمدت باشد البته جزییات آن در کوتاه مدت مشخص 
می شــود. االن چین با ۴۷ کشــور جهان چنین برنامه های 
همکاری  دارد و با برخی از کشــورها از قبل هــم برنامه های 
مشابهی داشته اســت و درازمدت بودن این برنامه مزیت آن 

محسوب می شود.
وی افزود: از آنجا که این سند برنامه اقدام نبوده و یک برنامه 
همکاری جامع اســت، تنها کلیات را مطرح کرده و بلندمدت 
بودن آن مشــکل ایجاد نمی کند. اما زمانی که پروژه ها را در 
حوزه های مختلف مانند نفت، صنعت، معادن و تجارت تعریف 
می کنیم، با پشتیبانی این برنامه در کوتاه مدت یا میان مدت 

اجرا می شود. 
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکی از اهداف 
این سند، جذب سرمایه گذاری خارجی است، اظهار داشت: در 

برنامه توسعه کشورها جذب سرمایه گذاری خارجی یک نقطه 
عطف مهم محسوب می شــود؛ چراکه همیشه سرمایه های 
داخلی کفایت توسعه را نمی کند. در برنامه ریزی شخصی تجار 
و شرکت ها هم این موضوع دیده می شود بطوریکه برنامه ریزی 
آنها تنها بر اساس سرمایه و دارایی خودشان نیست بلکه تالش 
می کنند که از منابع دیگر تامین مالی کرده و به  پتانسیل خود 
اضافه کنند تا بتوانند برنامه های خود را پیش ببرند. لذا برای 
برنامه های توسعه باید به فکر جذب سرمایه های خارجی بود. 

زادبوم تصریح کرد:  بنابراین یکی از مسائلی که در این سند 
در میان مدت به آن توجه شده، جلب سرمایه های خارجی برای 
ســرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های مانند پاالیشگاهی، 
پتروشیمی، مناطق آزاد، انرژی های پاک، خطوط مترو، صنایع 
معدنی و ... است. چون موضوع پروژه ها بلندمدت و میان مدت 
طراحی شده، یکی از مسائل مهم در پروژه های میان مدت هم 

بحث سرمایه گذاری است. 
معاون وزیر صمت در پاســخ به برخی تحلیل ها مبنی بر 
گردش به شرق تجارت کشــور گفت: اینکه در نظام اقتصاد و 
تجارت بین الملل نگاه مان به شرق یا غرب باشد، شاید چندان 
کارشناسی  شده نباشــد. ما  می توانیم با کشورهای مختلف 
چنین برنامه همکاری داشته باشیم، البته ممکن است کشوری 
در مقاطع زمانی احساس کند که از یک سری منابع و همکاری 

با برخی از کشورها جامانده ، بنابراین سعی می کند که نگاه خود 
را به طرف آن معطوف کنند اما این بدان معنا نیست که با این 

اقدام از طرف دیگر غافل باشد.
وی در ادامه بیان کرد: بنابراین باید نگاه متعادلی به توسعه 
همکاری های اقتصادی و تجاری خود با دنیا داشته باشیم. باید 
توجه داشت اگر تحلیل مان بر اساس غرب یا شرق باشد، نگاه 
به آفریقا را چطور می بینیم؟ آیا این نگاه به غرب است یا شرق؟ 
درحالی که عطف توجه ما باید به آفریقا و کشورهای همسایه 

هم باشد. 
زادبوم همچین افزود: ما باید برنامه خود را برای هر کشوری 
که می توانیم با آن توسعه روابط اقتصادی و تجاری داشته باشیم 
بر اساس اصول جمهوری اسالمی ایران طراحی کنیم. بنابراین 
اینکه بگوییم یک ســند همکاری؛ نگاه ما رابه سمتی برده که 
دیگر به ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها توجه نمی کنیم، نگاه 

درستی نیست. 
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: ما باید توجه خود را به 
کشــورهایی که می توانیم با آنها روابط تجاری خود را توسعه 
دهیم مانند آفریقا، آمریکای التین، آمریکای جنوبی و بعضی 
کشورهای خاورمیانه و همسایه معطوف کنیم. بنابراین نباید 

نگاه افراطی و سیاه و سفیدی داشت.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون ادعاهای مطرح شده درباره 

امضای توافقنامه مشابه با روسیه گفت:  االن جمهوری اسالمی 
ایران به پیشبرد مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا توجه 
ویژه دارد و باید در نظر داشت که کشور اصلی این حوزه روسیه 
بود که نشانگر توجه به همکاری با کشورهای اوراسیا و باالخص 
روسیه است. اما اینکه برنامه همکاری با این کشور نوشته شود 

بی اطالع هستم.
زادبوم اضافه کرد: بنابرایــن نگاه متعادل به همکاری های 
اقتصــادی و بین المللــی می تواند جو متعادل تــری را برای 
همکاری های اقتصادی ایران با همه کشــورها در پی داشته 
باشد.  وی افزود: به نظرم به استثنا رژیم اشغالگر قدس و کسانی 
که ما را تحت تحریم قرار دادند اگر ایران بتواند با دیگر کشورها 
همکاری های اقتصادی و تجاری خود را گسترش دهد تا جایی 
که به نفع اقتصاد کشور باشــد، این موضوع جزو برنامه های 

سیاست گذاران خواهد بود.

معاون وزیر صمت:  

بلندمدت بودن سند ۲۵ ساله مشکلی را ایجاد نمی کند


