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قائم مقام وزیر صمت در گفت وگو با ایلنا: 
  دولت برنامه ای برای حذف 

ارز ترجیحی ندارد 

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: اینکه 
برخی کاالها به سمت بندر امام خمینی و انبارهای 
جنوبی کشور منتقل می شوند به سبب انباشت کاال 
و دپو جهت تکمیل ذخائر کشور است به این یعنی 
که ما بیش از مصرف جاری سال 98، این کاالها را 
وارد کرده ایم. حسین مدرس خیابانی، در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص قیمت کاالهای 
اساسی و نگرانی برخی ها به دلیل موج بعدی تورم به 
خصوص در ایام عید گفت: دولت همه تالش خود را 
می کند که کاالها در سال جاری دیگر گران نشوند و 
امیدوار هستیم که دیگر موج تورم نداشته باشیم. وی 
درخصوص وضعیت تامین کاالهای اساسی گفت: 
اکنون در وضعیت خوبی در بحث تامین کاالهای 
اساسی به ســر می بریم. عالوه بر اینکه نیاز جاری 
کشور کامال تامین شده اســت ذخایر استراتژیک 
نیز در حال تکمیل است.  خیابانی با اشاره به انتشار 
برخی اخبار در شبکه های اجتماعی مبنی بر انتقال 
برخی کاالها به ســمت جنوب کشور گفت: اینکه 
برخی کاالها به سمت بندر امام خمینی و انبارهای 
جنوبی کشور منتقل می شوند به سبب انباشت کاال 
و دپو جهت تکمیل ذخایر کشور است، به این معنی 
که ما بیش از مصرف جاری سال 98، این کاالها را 
وارد کردیم. وی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی 
گفت: دولت فعال هیچ برنامه ای برای حذف این ارز 
ندارد و مطابق مصوبات قبلی، برخی کاالها با استفاده 
از این ارز  یارانه ای وارد می شود. قائم مقام وزیر صمت 
تصریح کرد: اگر این ارز به صورت هدفمند توزیع شود 
و تاثیرگذاری مستقیم بر روی قیمت ها داشته باشد 
باید تالش کرد که روند پرداخت آن حفظ شود ولی 
آنجا که فایده ندارد و بــاز هم کاال به قیمت گران تر 

عرضه می شود ما آن را حذف خواهیم کرد.
    

معاون وزیر نفت در امور گاز در گفت وگو با ایلنا:

فعال برای پروژه گازی، شکایت 
از پاکستان مطرح نیست

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: هنوز بحث 
شکایت از بابت ما حقوقی نشده و برنامه ما بر مبنای 
این است که تعامل کنیم و امید داریم که پاکستان 
به شبکه ما متصل خواهد شد. محسن منتظر تربتی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آخرین 
وضعیت صادرات گاز به پاکستان اظهار داشت: هنوز 
اتفاق خاصی در روند این پروژه نیفتاده، مقامات اسالم 
آباد موضع خود را پررنگ مطرح کرده بودند. وی افزود: 
ما فارغ از موضوع پاکستان توسعه خطوط را به واسطه 
نیازهایی که در چابهار و منطقه مکران وجود دارد، 
پاسخ می دهیم و پاکستان هم هر زمان آمادگی خود را 
اعالم کند ما هیچ محدودیتی برای اتصال و تامین گاز 
این کشور نخواهیم داشت. مدیر عامل شرکت ملی 
گاز ایران  درباره شکایت از این کشور بابت عدم اجرای 
پروژه گفت: هنوز بحث شــکایت از بابت ما حقوقی 
نشده و برنامه ما بر مبنای این است که تعامل کنیم و 
امید داریم که پاکستان به شبکه ما متصل خواهد شد.

    
در صرافی بانک ها؛

نرخ فروش دالر ۱۱ هزار و 
۳۰۰تومان اعالم شد

صرافی های بانک ها از صبح دیروز، نهم  شهریور، 
قیمت دالر را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۳00 
تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با 
قیمت ۱۱ هزار و 200 تومان خریداری می کنند. 
به گزارش ایلنا، صرافی های بانک ها از صبح دیروز، 
نهم  شهریور، قیمت دالر را برای فروش به مردم، ۱۱ 
هزار و ۳00 تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر 
را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و 200 تومان خریداری 
می کنند. برهمین  اساس طی دیروز قیمت فروش 
یورو در صرافی های بانک ها، ۱2 هزار و ۵00 تومان 
اعالم شــده اســت؛ قیمت خرید یورو نیز در این 
صرافی ها ۱2 هزار و 400 تومان است. گفتنی است؛ 
۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت 
ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از 
ساعت ۱0 تا ۱۵ تا 2000 دالر آمریکا به متقاضیان 

واجد شرایط عرضه می کنند.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا، گام مهمی در عرصه تجارت 
خارجی ایــران درجهت روان ســازی 
تجارت منطقه ای و گسترش مبادالت 
با همسایگان شمالی اســت که بعد از 
مدت ها انتظار، ششم شهریور با امضای 

یک سند مهم در مسکو نهایی شد.
براساس این توافق آغاز تجارت آزاد 
ایران و اوراسیا از ابتدای آبان ماه وارد فاز 
عملیاتی می شود که درنتیجه آن، 864 
قلم کاال مشمول تجارت ترجیحی شده 
و با کاهش تعرفه هــای گمرکی مواجه 
خواهند شد تا به واســطه آن بازار ۱90 
میلیون نفری در اوراسیا را با حدود 7۵۳ 
میلیارد دالر ارزش صــادرات و واردات 

آماده پذیرش کاالهای ایرانی کند.
در این توافق تعرفه 70 قلم کاال صفر 
در نظر گرفته شده که فرصت مناسبی 
برای گسترش بازارهای جدید تجارت 
خارجی است. از سوی دیگر سهم ایران 
براساس این توافق ۵0۳ قلم کاال است 
که با تعرفه های ترجیحی می توان آنها 

را به کشورهای عضو اوراسیا صادر کرد.
امضای این قرارداد در پی مذاکرات 
متعدد طی دو سال گذشته انجام شده 
که برپایه آن طرفین توانســته اند برای 
اعمال تعرفه های ترجیحی روی بسیاری 
از کاالهایی که از ایران به پنج کشور عضو 
این اتحادیه یعنی روســیه، ارمنستان، 
قزاقستان، بالروس و قرقیزستان صادر 
می شــود و همچنین کاالهایــی که از 
 این کشــورها به ایران وارد می شــود، 

به توافق برسند.

رضا اردکانیان وزیر نیرو در این زمینه 
در مصاحبه با گفت وگوی ویژه خبری 
با اشــاره به اینکه تیرماه امسال قانون 
پیوســتن ایران به اتحادیــه اقتصادی 
اوراسیا توسط رئیس جمهور ابالغ شده 
است، اعالم کرد: در محل دبیرخانه این 
کمیسیون در مسکو یادداشت رسمی 
میان ایران و دبیرکل اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا مبادله شده تا بر اساس آن ظرف 

60 روز این موافقتنامه عملیاتی شود.
وی به عنــوان رئیس کمیســیون 
مشــترک همکاری هــای مشــترک 
اقتصادی ایران و روسیه با تاکید بر اینکه 
از اوایل آبان امســال ایران رســما وارد 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد شد، 
ادامه داد: ایران برای نخستین بار پس از 
پیروزی انقالب اسالمی است که در یک 
موافقتنامه اقتصادی منطقه ای به شکل 
فعال وارد می شود و از این طریق می تواند 
از مرزهای زمینی جمهوری ارمنستان 
و مرزهای آبی با روسیه و قزاقستان در 

بازارهای این اتحادیه حضور پیدا کند.
اردکانیان پیوستن ایران به اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا را جهش بزرگی در 
صــادرات غیرنفتی دانســت و گفت: 
پیوســتن ایران به اتحادیــه اقتصادی 
اوراسیا دریچه بسیار موثری برای توسعه 
روابــط اقتصادی و منطقه ای اســت و 
می تواند فرصت های شــغلی فراوانی 
را در بخش های مختلف برای کشــور 

ایجاد کند.
چه کاالهایی صادر می شود؟

کمیســیون  بیــر  د به گفتــه 
همکاری های تجاری و اقتصادی ایران 
و روســیه این تعرفه ها می تواند ایران 

را به یک صادرکننده رقابتــی در بازار 
اوراسیا تبدیل کند اما با در نظر گرفتن 
این نکته که تحقق آن شــروطی دارد. 
روسیه، بالروس، ارمنستان، قرقیزستان 
و قزاقســتان، ۵ کشــور عضو اتحادیه 
اوراسیا هستند که در حال مذاکره با 40 
کشور جهان برای عقد قرارداد تجارت 
آزادهستند. اعضای این اتحادیه اولین 
قرارداد تجــارت آزاد را بــا ویتنام امضا 
کرده اند و دومی را با ایــران، اما قرارداد 
ایران موقتی اســت و دائمی شدن آن 

زمان می برد.
داوود میرزاخانــی در ایــن باره به 
»ایــران« می گوید: »بحــث عضویت 
در این اتحادیه مطرح نیســت. موضوع 
»برنامه موقت تجارت آزاد با اوراســیا« 
اســت و از آبان ماه وارد فاز پیاده سازی 
این موافقتنامه می شویم. اما یک سال 
بعد موافقتنامه تمام عیــار تجارت آزاد 
با اوراســیا را امضا خواهیم کرد و از سه 
سال دیگر تقریباً تمام کاالها مشمول 
کاهش تعرفه خواهند شــد. این اتفاق 
بسیار مهمی در روابط ایران با کشورهای 

همسایه محسوب می شود.«
دبیر کمیسیون همکاری های تجاری 
و اقتصادی ایران و روسیه در این زمینه 
عنوان کرد که کاالهایی در این لیست 
قرار دارند که دو طرف در تولید و صادرات 
آنها دارای مزیت نسبی هستند »در دو 
تا سه ســال اخیر وزارت صمت و وزارت 
کشــاورزی بررســی کرده اند که ما در 
کدام کاالها دارای مزیت نسبی صادراتی 
هســتیم و کاهش تعرفه های تجاری 
مربوط به این کاالها می شــود. یعنی 
ما می توانیم با این فرصت ایجاد شــده 

صادرات کاالهایی را کــه مزیت دارند، 
افزایش دهیم. در عــوض کاالهایی را 
از این اتحادیه وارد ایــران کنیم که به 

مدیریت تحریم کمک می کند.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا واردات 
کاالهایی را که در ایران تولید می شود 
هم در برمی گیرد؟ گفت: »ممکن است 
برخی از کاالهایی که طرف مقابل مجوز 
واردات با تعرفه های ترجیحی را گرفته، 
در ایران تولید شــود اما تجارت آزاد هم 
منافع دارد و هم مضار. مــا باید تالش 
کنیم که مضار آن را به حداقل برسانیم.«

میرزاخانی با بیان اینکــه اکنون با 
این اقدام فاز جدیدی از همکاری های 
اقتصادی آغاز خواهد شد و وارد زنجیره 
ارزش منطقــه ای می شــویم، تصریح 
داشــت: اگر تجــار روابــط جدیدی 
را پایه ریــزی کنند، تولیــدات داخلی 
با کیفیت بهتری عرضه شــود، بدون 
شــک بازارهای جدیدی فــراروی ما 
قرار می گیرد. بنابراین ما باید به سمت 
 تولید آن دسته از محصوالتی برویم که 

مزیت داریم. 

 قرارداد امضا شد،
 اما زیرساخت ها آماده نیست

دبیر کمیسیون همکاری های تجاری 
و اقتصادی ایران و روسیه به تمام نهادهای 
مسئول در این زمینه هشدار داده است 
که اگر این زیرساخت ها فراهم نشود، کار 
ایران در این رابطه تجاری جدید سخت 

خواهد شد.
میرزاخانی می گوید: »ساختارهای 
داخلی ما باید با این رویداد مهم منطبق 
شود. تولیدات مان می بایست صادرات 
محور باشد و شبکه های تولید، توزیع و 
تجمیع کاال باید راه اندازی شود. براین 
اصل باید بخش هایی را که دارای مزیت 
نســبی هســتیم مد نظر قرار دهیم و 
شبکه های زیرساختی حمل و نقل کاال 
را قوت ببخشیم. سازمان ملی استاندارد، 
گمرک، سازمان توسعه تجارت، اتاق های 
بازرگانــی و وزارتخانه هــای صمت، 
کشــاورزی و نیرو مسئولیت سنگینی 
در این زمینه دارنــد. اما در مجموع این 
قرارداد بهانه بسیار خوبی برای حرکت به 

سمت توسعه صادراتی است.«
وی یــادآور شــد که بــه  طورکلی 
مجموعه ای از دســتگاه های دولتی و 
خصوصی باید دست به دست هم بدهند 
و کارگروه مشــترک با اتحادیه اوراسیا 
مطابق قانون ایجاد شــود تا با هم دیگر 
همفکری کنند. دولت نیز باید یک نگاه 
ویژه تری به موضوع توســعه تجارت با 
اوراســیا داشته باشــد و با برنامه ریزی 
دقیق تر شرکت ها بتوانند از این فرصتی 

که فراروی ما قرار گرفته استفاده کنند.
ایجاد  هاب منطقه ای ایران در 

اتحادیه اوراسیا 
به عقیده کارشناسان برای ورود به 
بازار 7۵0 میلیارد دالری، بازنگری وسیع 
در مورد استاندارد کاالهای داخلی باید 
در اولویت قرار گیرد زیرا با استانداردهای 
جهانی و منطقه ای فاصله زیادی دارد. 
از آنجا که رویکرد تجارت خارجی برای 
ســال ۱404 بر این اصل قرار گرفته که 
حدود 80 درصد از درآمدهای صادراتی 
ایــران غیر نفتی باشــد، می بایســت 
گسترش بازار در کشورهای همسایه به 
دلیل مزیت نسبی در اولویت قرار گیرد 
که در این زمینه اوراسیا می تواند یکی از 

مهمترین این بازارها باشد.
بنابراین برای حضور در این بازار بزرگ 
الزاماتی وجود دارد تا بخش خصوصی 
بتواند حضور گسترده تری داشته باشد. 
از جمله این موارد ایجاد خطوط اعتباری، 
افزایش پوشــش بیمه ای و ســرمایه 
صندوق ضمانت صادرات است که باید 

مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا بدین معناست که شرکت های 
دولتی، خصوصی و تجار ایرانی می توانند 
این کاالها را با شــرایط بسیار آسان تر و 
عوارض گمرکی کمتر به کشورهای عضو 
اتحادیه اوراسیا که اغلب  جزو کشورهای 
همسایه هستند، صادر کنند و در مقابل، 
شــرکت های دولتی، خصوصی و تجار 
کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز 
می توانند با تســهیالت بیشــتری، به 

تجارت با ایران بپردازند.
یکی از اهداف مهم موافقت نامه های 
تجاری، ایجاد تسهیالت و حذف قوانین 
دســت و پاگیر برای تجار و ســرمایه 
گذاران است. امضای موافقت نامه تعرفه 
ترجیحی و ایجاد منطقــه آزاد تجاری 
میان ایران و اتحادیه اوراسیا هم منجر 
به توسعه روابط اقتصادی ایران و اتحادیه 
اوراســیا شــده و هم می تواند به هاب 
منطقه ای ایران کمــک کرده و کریدور 

شمال-جنوب را تقویت کند.
 تجارت خارجی 

در نیمه نخست سال 
تازه ترین گزارش از عملکرد تجارت 
خارجی در نیمسال اول از کاهش واردات 
و افزایش صادرات حکایت دارد. صادرات 
غیرنفتی ایران در6 ماه منتهی به شهریور 
ســال جاری از مرز 2۳ میلیــارد دالر 
گذشت و رشــد حدود ۱۳ درصدی را 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
ثبت کرد. این در حالی است که واردات 
کشــور در این مدت بــا کاهش حدود 
۱2 درصدی به رقم بیش از 22 میلیارد 
دالر رسید.  ارزیابی ها حاکی از این است 
که نوســانات نرخ ارز در ماه های اخیر، 
انگیزه برای واردات به خصوص کاالهای 

غیرضروری را کاهش داده است.

»بدون تعرفه تجاری« و از آبان ماه رقم می خورد

آغاز تجارت آزاد ایران و اوراسیا

ایران به جهت قرار گرفتن 
در کریدور شمال - جنوب 
و قرار گرفتن در موقعیت 
ترانزیتی شرق به غرب، 

می تواند مسیری مناسب 
برای ترانزیت کاالی 

کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا باشد و به عنوان 

 هاب منطقه ای مطرح شود 

تولید ناخالص داخلی 
کشورهای عضو  اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا  فراتر از 

چهار تریلیون دالر در سال 
برآورد می شود. در تجارت 

آزاد ایران و اوراسیا 864 
قلم کاال مشمول تجارت 

ترجیحی شده تا به واسطه 
آن بازار 190 میلیون نفری 
این اتحادیه با حدود 753 

میلیارد دالر ارزش صادرات 
و واردات آماده پذیرش 

کاالهای ایرانی شود

خبر ویژه

پــروژه بزرگ احــداث مجتمــع تجاری، 
تفریحی شــهرداری هندیجان با مشــارکت 
بخش خصوصی روز جمعه 8 شــهریورماه و با 
حضور استاندار خوزســتان به مناسبت هفته 

دولت کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرنگار روزنامه »توسعه ایرانی« 
از بندر هندیجان، با حضور غالمرضا شریعتی 
استاندار خوزستان، جمعی از مدیران کل استان، 
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری، مدیرکل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای، مدیرکل شرکت 
گاز، مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره(، 
معاون مدیرکل ثبت اسناد و امالک، مدیرکل 
شرکت آب و برق منطقه ای خوزستان، جمعی از 
معاونان و مسئوالن استان خوزستان، فرماندار 
هندیجــان، بخشــدار مرکــزی، امام جمعه، 
اعضای شورای شهر، شهردار و روسای ادارات 
و خبرنگاران  پروژه های شهرستان هندیجان 

کلنگ زنی یا به بهره برداری رسیدند.
مهم ترین پروژه از نظر حجم کار و اعتباراتی 
که در آن برآورد شده است پروژه بزرگ مجتمع 
تجاری و تفریحی شهرداری هندیجان است که 
امروز با حضور اســتاندار خوزستان و فرماندار 

هندیجان کلنگ زنی شد. علی بویری فرماندار 
هندیجان در گفت وگو بــا خبرنگار ایلنا، اظهار 
داشت: ساخت و تکمیل این پروژه چهره شهر 
هندیجان را دگرگون می کند و از همه  کسانی که 
در این کار بزرگ سهیم هستند تشکر می کنم. 
فاروق جنتی رئیس شــورای شهر هندیجان 
نیز در گفت وگو با خبرنگار ما، اظهار داشت: از 
استاندار خوزستان، فرماندار هندیجان، اعضای 
شورای شهر، شــهردار و کارکنان شهرداری، 
مسئوالن ادارات و رســانه ها که ما را در انجام 
مقدمات این پروژه بزرگ یاری کردند قدردانی 
می کنم، امیدوارم این پروژه و دیگر پروژه های 
شهرداری که در سطح شهر در حال اجرا هستند 

هر چه سریع تر با موفقیت به پایان برسند.
امیرعبــاس غزالی عضو شــورای شــهر و 
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر 
هندیجان نیز اظهار داشت: این پروژه در اوایل 
دوره شــورای پنجم و با رایزنی هــای فراوان با 
پیمانکار و بخش خصوصی صورت گرفت و در 
حدود دو سال، بحث فنی، قرارداد، استعالمات، 
هماهنگی با دستگاه های مسئول را انجام دادیم 

تا توانستیم به این مرحله برسیم.

وی افزود: سختی و مشقت های زیادی را در 
این راه متحمل شدیم و از همه  کسانی که یار و 
یاور ما بودند قدردانی می کنم. در حقیقت برای 
رفع محرومیت های هندیجان باید پروژه های 

بزرگی در این شهر راه اندازی کنیم.
وی افزود: ما در این حوزه از سرمایه گذاران 
دعوت به همــکاری کــرده و از آن ها حمایت 

می کنیم.
روح اهلل درخشــان سرپرســت شهرداری 
هندیجان هــم اظهار داشــت: این پــروژه از 
بزرگ ترین پروژه های شــهرداری هندیجان 
است که تاکنون در حال ساخت و احداث است 
و اولین تجربــه ســرمایه گذاری و با همکاری 
بخش خصوصی صورت گرفته است که امروز با 
حضور استاندار خوزستان، فرماندار هندیجان، 
اعضای شورای شهر و مسئوالن کلنگ زنی شد 
و امیدواریم تا یک ســال آینده بتوانیم آن را به 

بهره برداری برسانیم.
وی افزود: در حال حاضر این پروژه با سرعت 
در حال ساخت وســاز اســت و توقفی در کار 
نیست و با ســرعتی که در این پروژه داریم در 
حال حرکت رو به  جلو هستیم. ما بر این پروژه 

نظارت و ارزیابی دقیقی داریم. از حضور استاندار 
خوزستان و همراهی فرماندار هندیجان، اعضای 
شورای شهر و مسئوالن دستگاه های اجرایی نیز 

قدردانی و تشکر می کنم.
علی اکبر شیرعلی مدیرعامل شرکت راسخ 
ســازان ماهرویان هندیجان و پیمانکار پروژه 
در این مراســم درباره پروژه، اظهار داشت: این 
پروژه با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری 
هندیجان در حال احداث است. ما مقدمات کار 

را انجام دادیم و امروز با حضور مسئوالن کلنگ 
زنی آن را انجام می دهیم.

وی افزود: مبلغ سرمایه گذاری ۳7 میلیارد 
تومان اســت،۱۵ هزار مترمربع زیربنای پروژه 
شامل ۳ طبقه، یک طبقه پارکینگ و دو طبقه 
تجاری است و مهندس ناظر پروژه، واحد دفتر 
فنی شهرداری هندیجان است که بر کل اجرای 

پروژه نظارت دارد.
خبرنگار: محمد مهدی صادقی

به مناسبت هفته دولت؛

پروژه احداث مجتمع تجاری شهرداری هندیجان با حضور استاندار خوزستان کلنگ زنی شد


