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معاون وزیر صمت: 
مشکالت ساختاری اقتصاد 

باید برطرف شود
معــاون وزیر صمت و رئیس  کل ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران معتقــد اســت کــه بخشــی از مشــکالت 
آن  اقتصــاد  یعنــی ســاختار  اســت؛  کشــور ســاختاری 

ایراداتی دارد که باید برطرف شود.
بــه گــزارش ایرنــا، حمیــد زادبوم پنجشنبه شــب در 
نود و نهمین جلســه شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصــی و آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان اســتانی در 
ســالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان که با حضور 
رئیس دفتر رئیس جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اشاره فرمودند 
برخی از مشــکالت اقتصادی ما ســاختاری اســت از این 
رو یکی از اقدامات حل مشکالت ساختاری، زیرساختی 

و تجارتی است.
او ادامه داد: ســال گذشــته صادرکننــدگان به رغم 
تحریم هــا و شــیوع کرونــا ۴۱.۳میلیــارد دالر صــادرات 
انجــام دادنــد و امســال ۳۱.۲میلیــارد دالر ارز برگشــتی 

به کشور داشتند.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایران بــا بیان 
اینکــه در ســال جــاری واردات رقابتــی ۱۵درصــد کاهش 
گذشــته  مــاه  یــازده  طــی  گفــت:  می دهــد،  نشــان  را 
۳۱.۲میلیــارد دالر صادرات صــورت گرفت و ۱۳۰میلیون 
تــن کاال صــادر شــد کــه بــه لحــاظ ارز ۱۱درصــد کاهــش 

نسبت به سال قبل را نشان می دهد.
تاکنــون  جــاری  ســال  ابتــدای  از  کــرد:  اضافــه  او 
۳۴.۳میلیــارد دالر واردات صــورت گرفتــه کــه ۱۵درصــد 
یعنــی ۳۰.۸میلیــون تــن کاهــش نســبت بــه ســال قبل 

داشته است.
زادبوم یادآور شــد: از ۳۰.۸میلیون تن واردات که 
۳۴.۳میلیــارد دالر شــد ۲۱.۴میلیــون تــن واردات کاالی 

اساسی به کشور بوده است.
به گفته او در ۲ ســال اخیر کاالی بی رویه وارداتی 

به کشور نداشتیم .
 معــاون وزیــر صمت با بیــان این که صادرکنندگان 
از  جملــه نخســتین کســانی هســتند کــه از تحریم هــا 
کــه   ۹۷ فروردیــن   ۲۲ از   : گفــت  آســیب دیده اند، 
تعهدات ارزی برقرار شــد تا پایان دی ســال جاری حدود 
۵۷میلیــارد یــورو ارز بایــد به کشــور باز می گشــت که از 

این میزان ۴۱میلیارد یورو بازگشته است.
او اصفهان را از جمله اصفهان موفق در این زمینه  
اعــالم و اضافــه کرد: اصفهــان ۸۷درصد ایفــای تعهدات 
زمینــه  در  موفــق  اســتان های  از  یکــی  و  داشــته  ارزی 
ایفــای تعهــدات ارزی اســت زیــرا اغلــب صادرکننــدگان 
آن تولیدکننــده هســتند. زادبــوم بیــان کــرد: بیــش از 
۹۰درصــد از افــرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا کردند 

هم تولیدکننده و هم صادرکننده بودند.

 قیمت کودهای پایه

تا یک سال آینده افزایش 
نخواهد داشت

حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
کشــاورزی بــا توجــه بــه سیاســت گذاری وزارت جهــاد 
یارانــه ای  و  پایــه  کودهــای  انــواع  قیمــت  کشــاورزی 
همچــون فســفاته و پتاســه تــا یکســال آینــده افزایــش 

نخواهد داشت.
حمید رسولی  در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا گفت: 
در حوزه کودهای فسفاته و پتاسه نرخ ارز از رسمی به 
نیمایــی تغییــر یافت که علی رغم سیاســت گذاری وزارت 
جهاد کشاورزی باعث افزایش قیمت در این محصوالت 
شــد امــا وزارتخانــه متبوع برای حمایت از کشــاورزان به 
دنبال کمک و جبران بود تا خریدشان افزایش پیدا کند.

رشد ۵.۵ برابری نرخ کودهای 
فسفات و پتاس 

مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی با 
بیان اینکه در تبدیل ارز رسمی به نیمایی نرخ کودهای 
فســفات و پتــاس ۵.۵برابــر افزایــش را نشــان می دهد، 
گفــت: پیــش از تبدیــل نــرخ ارز، قیمــت کــود فســفات 
و پتــاس اگــر ۱۰۰هــزار تومــان بــود، اکنون بــه ۵۰۰هزار 
تومــان و برخــی کودهــا ۲۳۰هــزار تومانــی بــه ۴۷۰هزار 
تومــان رســیده و افزایش نرخ بیــش از این میزان نبوده 

است.

افزایش نرخ کود اوره کمتر از ۲۰درصد 
رســولی دربــاره قیمــت کــود اوره در ســال جــاری 
گفت: قیمت هر کیسه ۵۰کیلوگرمی کود اوره از ابتدای 
دی و پــس از ۱.۵ســال کمــی افزایش یافــت و به قیمت 
۶۵هــزار تومــان به دســت کشــاورزان می رســد که کمتر 

از ۲۰درصد نسبت به سال قبل رشد نشان می دهد.
کیســه  هــر  قیمــت  گذشــته  ســال  او،  گفتــه  بــه 
۵۰کیلوگرمــی کــود اوره ۵۵هزارتومــان بــود یعنــی هــر 
کیلوگرم کود اوره نســبت به ســال قبل تنها ۲۰۰تومان 
افزایش داشته که نسبت به سایر نهاده های کشاورزی 

کمترین میزان رشد را داشته است.
رســولی ۷۰درصــد کــود مصرفی کشــور را کود اوره 
دانســت و اظهار کرد: اکنون ۲۳درصد قیمت تمام شــده 
کــود اوره را کشــاورزان و ۷۷درصــد را دولــت می پــردازد 

یعنی بخش عمده قیمت کود اوره یارانه ای است.
مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزان با 
بیــان اینکــه وزارت جهاد کشــاورزی عالقمند به افزایش 
نیــز  امســال  گفــت:  نیســت  تولیــد  نهاده هــای  قیمــت 
پتروشــیمی ها قیمــت را باال بردند امــا دولت اجازه نداد 

این افزایش قیمت شامل کشاورزان شود.
در  اوره  کــود  کیلوگــرم  هــر  کــرد:  اضافــه  او 
پتروشــیمی ها ۲۳۰هزارتومــان به فروش می رســد که با 
هزینــه حمــل و نقــل و انبــارداری یــک کیســه کــود اوره 
بیــش از ۲۶۰هزارتومــان بــرای دولت تمام می شــود، اما 
همیــن کــود با نــرخ ۶۵هزارتومان به دســت کشــاورزان 
می رســد یعنــی دولــت روی هــر کیســه کــود بیــش از 

۲۰۰هزارتومان یارانه به کشاورزان می دهد.

اخبـــــــــــــــــار

رییــس کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانی 
فــروش  بــرای  صادرکننــدگان  می گویــد  ایــران 
ارز خــود، خریــدار کافــی پیــدا نمی کننــد و ایــن 
جدیدترین مشــکلی اســت که در مســیر تجارت 

کشور به وجود آمده است.
بــه گزارش ایســنا، جمشــید نفــر اظهار کرد: 
مــا از ماه هــا قبــل اعــالم کرده ایــم کــه باید بــا ارز 
حاصــل از صــادرات بــه عنوان یــک ارزش برخورد 
شــود، یعنــی ایــن ارز با قیمتی باالتــر از بازار آزاد 
از صادرکننــده خریــداری شــود تــا در ایــن وضــع 
دشوار، امکان توسعه تجارت و تداوم فعالیت ها 
بــه وجــود آیــد امــا متاســفانه هرگــز ایــن روند به 
مرحلــه اجــرا نرســید و همیــن موضــوع بــرای مــا 

مشکل ساز شد.
به گفته او، یکی از مهم ترین مشــکالتی که 

صادرکننــدگان امــروز بــا آن مواجــه هســتند نبود 
خریــدار کافــی بــرای آنهاســت. یعنــی صادرکننده 
ولــی  می کنــد  عرضــه  ســامانه  در  را  خــود  ارز 
وارکننــده  کافــی برای خریــد آن وجود ندارد و این 

نقدشوندگی درآمد صادراتی را دشوار می کند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان 
اینکــه بخــش خصوصی به اجرایی شــدن مصوبه 
۱۷۷ امیــد فراوانــی داشــت، بیان کرد: متاســفانه 
در وهلــه اول بانــک مرکــزی در ابــالغ این مصوبه 
بســیار تعلل کرد و از ســوی دیگر بانک ها نیز در 
اجــرای آن همــکاری کاملــی نداشــتند و از این رو 
وقتــی طــرح عملیاتی شــد تصــوری کــه از برطرف 
شــدن مشــکالت بخــش خصوصــی وجود داشــت 

رخ نداد.
و  دولــت  بــزرگ  ســهم  بــه  اشــاره  بــا  نفــر 

شــرکت های دولتــی در اقتصــاد ایــران، بیان کرد: 
بــا توجه به گســتردگی حضــور دولت، حتی وقتی 
اتفــاق مثبتــی در اقتصــاد ایــران رخ می دهــد نیــز 
شــرکت های دولتــی از آن بهره منــد می شــوند و 
حضــور آنهــا آن قــدر گســترده اســت کــه بخــش 
بــا محدودیــت  آن  از  اســتفاده  بــرای  خصوصــی 

مواجه می شود.
در  بخــش خصوصــی  کــرد:  خاطرنشــان  او 
ســال های گذشته بارها اعالم کرده باید شرایطی 
برای گسترش نقش آفرینی این بخش در اقتصاد 
بــه وجــود آیــد امــا در این اوضــاع نیــز باید تالش 
کــرد ســدهایی کــه پیــش روی بخــش خصوصــی 
قــرار دارد کنــار بــرود و الاقــل صادرکننــدگان در 
دشواری های بین المللی، بتوانند در داخل کشور 

با محدودیت های کمتری کار کنند.

مدیــرکل اروپــا و آمریکای ســازمان توســعه 
تجــارت می گویــد بــا اجرایــی شــدن موافقت نامه 
تجــارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراســیا، 
تعرفه های گمرکی برای اقالم مختلف صفر یا به 

صفر نزدیک می شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا، بهــروز الفــت 
هماهنگــی  نشســت  حاشــیه  در  چهارشــنبه 
نخســتین نمایشــگاه اختصاصی اوراســیا با اشاره 
بــه رونــد مثبــت موافقت نامــه تجــاری ایــران بــا 
خاطرنشــان  کــرد:  اوراســیا،  اقتصــادی  اتحادیــه 
مذاکره هــای جدید برای تجارت آزاد از بهمن  آغاز 
شــد تــا بــه غیــر از ۲۰درصــد اقالمــی کــه طرفیــن 

عالقــه ای به آزاد کــردن آن ندارند در باقی کاالها 
مذاکره انجام شــود و در روندی که شاید سال ها 
بــه طــول انجامــد تعرفــه اقــالم مختلف برداشــته 

شود.
او بــا اشــاره بــه ظرفیــت ۳۰ میلیــارد دالری 
تجــارت ایــران و اوراســیا، افــزود: یکــی از موانــع 
نداشــتن  شــناخت  تجــاری  روابــط  گســترش 
کشــورها از بازارهــای یکدیگــر اســت، بــه همیــن 
دلیل نمایشــگاه تخصصی اوراســیا در اردیبهشت  
آینــده برگــزار خواهــد شــد تا نخســتین گام جدی 
برای اجرای موافقت نامه برای شناخت طرفین از 

یکدیگر برداشته شود.

الفــت ابــراز امیــدواری کــرد ایــن نمایشــگاه 
بتواند مشــکالت حوزه حمل ونقل را کاهش دهد 
و ســرمایه گذاران بیشــتری را در داخــل و خــارج 
از کشــور در زمینــه لجســتیک، خدمــات و تولیــد 

جذب کند.
نمایشــگاه  ایــن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
می توانــد جرقــه ای بــرای بهبــود جریــان تجــارت 
باشــد،  اوراســیا  اقتصــادی  اتحادیــه  بــا  ایــران 
مبادلــه  آزاد  تجــارت  در  کــه  کاالهایــی  گفــت: 
خواهــد شــد بــا تعرفه هــای گمرکــی صفردرصــد 
خواهــد بــود و باقــی اقــالم که تخفیــف دریافت 
کرده اند نیز به صفر نزدیک می شــوند تا هزینه 

تجارت کاهش یابد.

افزایش سهم بازار ارمنستان 
مدیــرکل اروپــا و آمریــکای ســازمان توســعه 
تجارت با اشاره به تحریم ارمنستان برای واردات 
۲هزار و ۲۵۰ قلم کاال از ترکیه، تصریح  کرد: این 
کشــور بهترین و بیشــترین زمینه را برای توســعه 
تجــارت بــا ایران دارد، امــا ظرفیت کافی برای این 

تعداد از اقالم را نداریم.
او افــزود: تاکنــون ۶۰میلیــون دالر افزایــش 
تجــارت را بــا ارمنســتان بــه نتیجــه رســانده ایم و 
برنامه ریزی هایــی بــرای افزایش تجارت نیز انجام 

شده است.
نخســتین نمایشــگاه اختصاصــی اوراســیا از 
۲۸ تــا ۳۱ اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰ در محــل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران برگــزار 

خواهد شد.
اوراســیا کــه یــک اتحادیه اقتصادی اســت با 
حضور پنج کشــور روســیه، قزاقســتان، بالروس، 
قرقیزســتان و ارمنســتان به عنوان اعضای اصلی 
از سال ۲۰۱۵ کار خود را در زمینه سیاست گذاری 
اقتصــادی، اقتصاد کالن و مهاجرت نیروی کار به 
منظــور تجــارت آزاد و موافقت نامه های تجاری با 

کشورهای دیگر آغاز کرد.

عضــو هیات رئیســه اتاق مشــترک بازرگانی 
ایــران و اســپانیا اظهــار کــرد کــه مــا نمی توانیــم 
انتقــال پــول مســتقیم و شناســنامه دار داشــته 
درگاه هــای  از  بایــد  دلیــل  همیــن  بــه  باشــیم 

غیرطبیعی این کار را انجام دهیم.
اصغــر آهنی هــا در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایلنا در مورد وضع مبادالت تجاری ایران و اسپانیا 
اظهار کرد: مبادالت با اســپانیا و دیگر کشــورهای 

اروپایی با توجه به مشــکالتی که در تبادل بانکی 
وجود دارد در سطح پایینی است. خرید و فروش 
از طریــق صرافی هــا و بــه طــرق غیرمســتقیم و بــا 

شرایط بسیار سختی انجام می شود. 
او افزود: تبادل پولی بین کشــور ما و ســایر 
کشــورها به خصــوص اروپایــی بــه دلیــل تحریم ها 
ســطح خوب، مناســب و باارزشی ندارد. از همین 
روی بیشــتر مبادالت ما با کشــورهای اطراف رقم 

می خــورد. آهنی هــا بــا مــرور وضــع صــادرات بــه 
اسپانیا گفت: صادرات ما به کشور اسپانیا بسیار 
کــم اســت و عمــده دلیل آن نیز مشــکالت تبادل 
مالی اســت که موجب شــده بســیار کم، موردی، 
محدود و کنترل شده باشد. عموم مبادالت نیز از 
طریــق صرافی ها انجام می شــود، البته صرافی ها 
ارقــام بــزرگ را نیــز انتقــال می دهنــد امــا تــا یــک 

سطح حدی می توانند این کار را انجام دهند.

او خاطرنشان کرد: معموال از محل ارزهایی 
که در دیگر کشورها بلوکه است انتقاالت انجام 
می شــود امــا در حــد وســیع چنیــن کاری انجــام 
نمی شــود چراکــه امــکان تبادل بانکــی نداریم. به 
همیــن علــت مشــکالت صــادرات در ایــن بخــش 
اتــاق  هیات رئیســه  عضــو  اســت.  زیــاد  بســیار 
مشــترک بازرگانــی ایران و اســپانیا با بیــان اینکه 
پــول بلوکــه شــده بســیار کمــی در اســپانیا داریم 

افــزود: مــا اصــال نمی توانیــم انتقــال مســتقیم و 
شناســنامه دار داشته باشیم به همین دلیل باید 
از درگاه هــای غیرطبیعی ایــن کار را انجام دهیم. 
در ایــن کشــورها حتی بــه ایرانی هایی کــه ویزا یا 
حتــی اقامــت ایــن کشــورها را دارنــد اخطــار داده 
شــده بــود کــه حساب هایشــان بســته می شــود. 
یعنــی حتی بــرای ایرانی های مقیم نیز مشــکالت 

عدیده ای به وجود آمده است.

بــه گفتــه معــاون ســازمان توســعه تجارت، 
۵رایزن به کشورهای روسیه، عمان، آذربایجان، 
ارمنستان و چین آماده اعزام هستند که تالش 
داریــم تــا قبل از ســال جدید این افــراد به محل 

ماموریت خود اعزام شوند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســهم تجارت 
خارجــی در تولیــد ناخالــص دنیــا از رقم ۵درصد 
در  ۲۰درصــد  از  بیــش  بــه   ۱۹۵۰ ســال  در 
ســال های اخیر رسیده اســت که همین موضوع 
صادراتــی  تــوان  کــه  کشــوری  می دهــد  نشــان 
باالیی داشــته باشــد از قدرت اقتصادی باالتری 
نســبت به ســایر کشورها نیز برخوردار است به 
شکلی که می توان گفت میزان صادرات یکی از 
معیارهای اصلی برای ســنجش قدرت اقتصادی 

هر کشور است.
بر اساس شواهد در حالی که حجم واردات 
ساالنه ۱۵کشور همسایه ایران ۱۱۶۰میلیارد دالر 
اســت امــا ایــران در ۸ مــاه نخســت ســال جــاری 
)بدون احتســاب نفــت خام( حــدود ۱۳.۳میلیارد 
دالربــه ۲۰کشــور همســایه صــادرات داشــته کــه 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، حــدود 
۱۴درصد کاهش داشــته اســت؛ یعنی سهم ایران 
۲درصــد  از  کمتــر  کشــورهای همســایه  بــازار  از 

است.
بســیاری از کارشناســان اقتصادی معتقدند 
یکــی از عوامــل زمینه ســاز این امــر، ضعیف عمل 
کردن رایزنان بازرگانی و اقتصادی در کشــورهای 
منطقــه اســت؛ چراکــه وجــود اطالعــات بازارهای 

هــدف و شناســایی چگونگــی ورود بــه آن هــا و 
تســهیل توافقــات دوجانبــه از مهمتریــن عوامــل 
توســعه تجارت خارجی در کشورهاســت و رایزن 
بازرگانــی وظیفــه دارد به توســعه روابــط تجاری، 
روابــط دو جانبــه و تعامــل بــا اتاق هــای بازرگانــی 

بپردازد.
در  بازرگانــی  رایزنــان  نقــش  اهمیــت 
ســهولِت تجارت را می توان در توجه کشــورهای 
مختلــف بــه این حوزه مشــاهده کــرد؛ به عنوان 
مثال تعداد رایزنان در کشــورهایی نظیر ســوئد 
۲۳۵نفــر، چیــن ۲۲۱نفــر، آلمان ۲۱۳نفــر، هند 
۱۵۰نفــر  آمریــکا  و  ۱۵۶نفــر  فرانســه  ۱۹۸نفــر، 
اســت؛ ایــن در حالیســت کــه هم اکنــون ایــران 
فقــط دو رایــزن بازرگانــی در دو کشــور عــراق و 

دارد. افغانستان 

اعزام ۳ رایزن دیگر تا مرداد 
سال ۱۴۰۰

معــاون توســعه بازارهای صادراتی ســازمان 
توسعه تجارت ایران، اظهار کرد: اکنون دو رایزن 
بازرگانی در دو کشــور افغانســتان )کابل( و عراق 
)بغداد( داریم و پاســپورت ۵رایزن دیگر نیز برای 
اعــزام به کشــورهای روســیه، عمــان، آذربایجان، 
ارمنســتان و چیــن تهیــه و ایــن افراد آمــاده اعزام 
هستند که تالش داریم تا قبل از سال این افراد 

به محل مأموریت خود اعزام شوند.
ســیدمجتبی موســویان افزود: تنها مشکلی 
که وجود دارد مشــکل مربوط به ویروس کرونا و 
لزوم واکسینه شدن این افراد و خانواده هایشان 
کشــورها  از  برخــی  نیــز  طــرف  آن  از  و  اســت 
قرنطینه هــای ســفت و ســختی دارنــد کــه ممکــن 
اســت مدتی این افراد در کشــور مقصد قرنطینه 
شــوند؛ همچنین باید تأمین مالی مناســبی برای 

این افراد انجام شود.
او ادامــه داد: بــرای ۳ کشــور ترکیــه، هنــد 
و پاکســتان نیــز برنامــه اعــزام رایــزن داریــم کــه 
تأییــد  منتظــر  و  شــده  انتخــاب  ترکیــه  رایــزن 
بــرای  هســتیم؛  فــرد  ایــن  امنیتــی  صالحیــت 
نظــر  در  کاندیداهایــی  نیــز  هنــد  و  پاکســتان 
گرفتیــم کــه رونــد تأییــد صالحیــت و … تا مرداد 
ســال آینــده انجام می شــود کــه امیدواریم پس 
از طــی ایــن مراحــل، نیمــه نخســت ســال آینده 
رایزنــان بازرگانــی بــه ترکیــه، هنــد و پاکســتان 

نیــز اعــزام شــوند. در نتیجــه تعــداد رایزن هــای 
بازرگانی ایران به ۱۰نفر خواهد رســید.

معــاون توســعه بازارهای صادراتی ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران افــزود: برخــی از کشــورها 
درجــه اهمیــت باالیی برای ما دارند و جز شــرکای 
اصلــی تجــاری مــا محســوب می شــوند. در واقــع 
اولویــت تجــارت ما ۱۵کشــور همســایه بــه اضافه 

چین و هند است.

 برنامه ریزی برای اعزام رایزن

به سوریه، لبنان و قزاقستان
جــز  بــه  ۱۵کشــور  ایــن  از  داد:  ادامــه  او 
عربســتان و بحریــن کــه روابــط تجــاری نداریــم، 
ترکیــه،  ارمنســتان،  آذربایجــان،  روســیه،  بــرای 
عراق، عمان و پاکســتان برنامه ریزی کرده ایم. در 
قطــر رایزن وابســته داریم کــه به نوعی کار رایزن 
بازرگانــی را هــم انجــام می دهــد. در کشــورهایی 
مثــل امــارات فعالً احتیاجی به رایــزن نداریم زیرا 
تجار به سیســتم این کشــور آشنا هستند و االن 
جــز اولویت هــای اول ما نیســت. کویــت هم فعالً 
به این نتیجه نرسیده ایم که نیاز به رایزن در این 

کشور داریم.
معــاون توســعه بازارهای صادراتی ســازمان 
توســعه تجارت ایران افزود: در برنامه های آینده 
نیــز بــرای ســوریه-لبنان و بــرای قزاقســتان رایزن 

اعزام خواهیم کرد.
موســویان گفــت: ســازمان توســعه تجــارت 
در ۲۵ ســال گذشــته ۶۹رایــزن بازرگانــی اعــزام 
کــرده اســت و در بهتریــن حالــت حتــی در یــک 
ســال ۲۵مأمور ما در محل مأموریت خود حاضر 
بودند که اکنون این تعداد کاهش یافته که البته 
کاهش مأموران فقط مختص به رایزنان بازرگانی 
نیســت بلکــه تعــداد ســایر وابســتگان حوزه هــای 
دیگر هم کاهش یافته است ولی با توجه به نیاز 
بــه جامعــه تجاری کشــور و ضرورت هــای امروز و 
به منظور توسعه هر چه بیشتر تجارت و تسهیل 
آن، این تعداد رایزن را به کشورهای واجب اعزام 

می کنیم.
کــه  مشــکالتی  علی رغــم  شــد:  یــادآور  او 
داشــتیم رایزنــان مــا در دو کشــور افغانســتان و 
عــراق همیشــه مســتقر بودنــد و هیــچ گاه محــل 
رایــزن بازرگانــی ایــران در ایــن دو کشــور خالــی 

نبوده است.

۳ مشکل عمده اعزام رایزن 
بازرگانی 

معــاون توســعه بازارهای صادراتی ســازمان 
اعــزام  دربــاره مشــکالت  ایــران  تجــارت  توســعه 
رایزنــان بازرگانــی، تصریح کرد: بــرای اعزام رایزن 
شــرایط  مــا  اینکــه  یکــی  دارد؛  وجــود  ۳مشــکل 
سخت گیرانه ای برای اعزام رایزن بازرگانی نداریم 
زیــرا رشــته ای بــرای ایــن حــوزه در دانشــگاه های 
رایــزن  کــه  تدریــس نمی شــود در حالــی  کشــور 
بازرگانــی باید مســلط به زبــان، حقوق، مدیریت، 
آداب دیپلماتیک، روابط بین الملل، فنون مذاکره 
و … باشد ضمن اینکه به سیستم تولید و تجارت 

کشور آشنا باشد که در کشور کم است.
او افــزود: در فراخوان هایــی کــه می زنیــم از 
۳۰۰ نفر ۲نفر شرایط مدنظر ما را دارند؛ بنابراین 
ســازمان توســعه تجــارت بــه دنبــال اعــزام فــرد 
نیســت بلکه بایــد متخصص ترین فــرد را انتخاب 
و اعزام کنیم زیرا باید در شــرایط ســخت کار کند 
و هــم اشــراف کامــل بــه اقتصاد و تجارت داشــته 
باشــد. بنابرایــن بایــد ایــن فــرد بیــش از ۱۵ســال 
ســابقه کار داشــته باشــد، مأموریــت موقت رفته 
باشــد، در رویدادهــای مختلــف و کمیســیون های 
مختلــف و مذاکــرات تجاری حضور داشــته باشــد 
که در خارج از ســازمان توســعه تجارت این تیپ 

از افراد کم پیدا می شود.
موســویان ادامــه داد: مســاله بعــدی شــیوع 
ایــن  شــیوع  از  پــس  زیــرا  کروناســت؛  ویــروس 
بیمــاری تمام حمــل و نقل ها، پروازها و … مختل 
شــد و بــه نوعــی اعزام ها مختل شــد و آنهایی که 

بعضاً قرار بود بروند باید قرنطینه می شدند.
معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی ســازمان 
توســعه تجارت ایران گفت: مســاله بعدی افزایش 
نرخ ارز است. بودجه ما ریالی است بنابراین برای 
اعــزام رایــزن بایــد با ریــال، ارز به نرخ نیمایی تهیه 
کنیم و به مأمور بدهیم برای اینکه بتواند مستقر 
شــود. قبــالً بــا بودجــه ای که داشــتیم بــرای ۱۵نفر 
کفایــت می کــرد امــا پــس از افزایــش نــرخ ارز ایــن 

بودجه برای تعداد کمتری قابل استفاده بود.
او تاکیــد کــرد: بنابرایــن مهارت هــا، شــیوع 
کرونــا و افزایــش نــرخ ارز بــرای تأمیــن حقــوق و 
دستمزد و تنخواه استقرار مأمور ۳مشکل عمده 

در اعزام رایزنان بازرگانی است.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن 
" انجام سرمایه گذاری به منظور  ایران در نظر دارد مزایده عمومی  و صنایع معدنی 
تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن فسفات کوه الر استان کهگیلویه و بویر 
احمد و معدن گزستان استان یزد، بهره برداری از کارخانه تولید آهک هیدارته چرام )به 
ظرفیت سالیانه 30 هزار تن( و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید اسید فسفریک 
)به ظرفیت سالیانه حداقل 30هزار تن( در شهرستان چرام" را از طریق مزایده عمومی 
و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 26.000.000.000 )بیست و شش میلیارد( ریال 
)واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( اجرا نماید. لذا بدینوسیله از عالقمندان دعوت بعمل 
می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 99/12/06 و حداکثر 
تا ساعت 17 مورخ 99/12/13 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به 
مبلغ پانصد هزار ریال بحساب 4001053404028367 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی – شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
به شماره شبا IR350100004001053404028367 و شناسه واریز 30 رقمی به شماره 
ولیعصر  از میدان  باالتر  تهران  آدرس:  به   ،388053482230170711010276247198
روبروی سینما استقالل شماره 1713 برج جنوبی – طبقه نهم – امور حقوقی و قراردادها 
مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 99/12/23 

بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/24 برگزار می گردد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی همراه 
با ارزیابی کیفی )فشرده( 
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اعزام ۵ رایزن بازرگانی جدید تا پایان سال

 عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا: برای انتقال پول مجبوریم

از درگاه های غیرطبیعی استفاده کنیم

مدیرکل اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت: تعرفه های گمرکی تجارت 
با اوراسیا به صفر می رسد

رئیس کمیسیون صادرات اتاق 
ایران: ارز داریم اما خریدار نیست


