
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

دبیر کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى در 
حمایت از تولید کفش و کیف ملى از تشکیل انجمن طراحان و 

مدل سازان کیف و کفش خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، دانشگاه علمى کابردى کوشا که یکى از 
مراکز علمى حامى تولیدکنندگان کفش چرمى است، چهارشنبه 
شــب، میزبان سیده مرضیه شــفاپور دبیر کارگروه مد و لباس 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و جمعى از فعاالن صنف کفش 

و کیف و صنایع وابسته بود. 
شــفاپور در این همایش با دســت مریزاد به افــرادى که براى 
ایجاد این انجمن تالش کردند، گفت: ما مى خواهیم انجمن ها 
راه اندازى شود تا بارى از مسئولیت ما کم شود و بخشى از آن را 

به بخش خصوصى واگذار کنیم. 
دبیر کارگروه مد و لباس ادامه داد: این کارگروه در کنار انجمن 
طراحان و مدل ســازان کفش و کیــف خواهد بود و امیدواریم 
نخســتین جشنواره ملى کفش و کیف و مد را در سطح ملى و 

حتى بین المللى برگزار کنیم. 
این کارگروه ارتباط خوبى با دیگر کشورها دارد که البته با شیوع 
کرونا با مشکالتى روبرو شده ایم اما تقاضاهاى بسیار زیادى از 
کشورهاى مختلف براى برگزارى رویدادهاى مد و لباس ایران 
داریم. گاها این تقاضاها از سوى کشورهایى است که هیچ گونه 
عرقى نســبت به فرهنگ و مذهب مــا ندارند و از نظر مذهبى 
متفاوت با ما اســت. این فرصت بســیار خوبى براى برندهاى 
ایرانى در حوزه مد، لباس، کفش و کیف خواهد بود تا تولیدات 

خود را در کشورهاى مختلف در معرض نمایش بگذاریم. 
عضو هیات موسسان انجمن طراحان و مدل سازان کفش و کیف 
در این همایش که با حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: صنف 
کفش و کیف به طراحان و مدل ســازان نیاز دارد و این انجمن 

براى حمایت از ایشان راه اندازى مى شود. 

افشین شادیمهر اظهار کرد: در هنگام تولید، ما معتقدیم که 80 
میلیون نفر نیستیم؛ بلکه ما 600 میلیون نفر هستیم. چراکه همه 
کشورهاى همســایه نیاز به کفش و کیف چرمى ایرانى دارند. 
ســود حاصل از تولید یک جفت دستکش چرم برابر با قیمت 
یک بشکه نفت و سود حاصل از فروش یک جفت کفش چرمى 
برابر با قیمت چندین بشکه است. بنابراین مى خواهیم به دولت 
بگوییم نیازى به فروش نفت ندارد. ما اهالى صنف کفش و کیف 

چرم مى توانیم درآمدهاى نفتى را جبران کنیم. 
وى تاکیدکرد: این به معناى اشتغال زایى و حفظ سرمایه هاى 
ملى است. در این باره نقطه ضعف هایى مانند کمبود نیروى 

انســانى متخصص و آموزش داریم که ایــن نواقص را با 
هم اندیشــى رفع مى کنیم. قرار است تا با حمایت کارگروه 
مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، انجمن طراحان 
و مدل سازان کفش و کیف راه اندازى شود که این گامى در 

بهبود کیفیت تولید این محصوالت خواهد بود. 
شادیمهر گفت: این انجمن با پیشنهاد على غریبى (موسس 
انجمن طراحان و مدل ســازان کفــش و کیف) و همراهى 
بســیارى از افراد دیگر، تشکیل مى شــود و ما مى خواهیم 
ســنفنى عشق را بنوازیم تا همه دنیا آن را بشنوند. چون هر 
آن کس که براى تشکیل چنین انجمن هایى تالش مى کند، 

عاشق است. 
ایده شکل گیرى انجمن

على غریبى، موسس انجمن طراحان و مدل سازان کفش و 
کیف نیز گفت: ایده تشکیل این انجمن سه سال پیش شکل 
گرفت. جایگاه کفش باید در جشنواره هاى مختلف مد باالتر 
از این اســت و ما نمى خواهیم کفش در جشنواره هاى مد 

غریب باشد.
وى ادامه داد: معتقدم تنها حوزه مورد غفلت واقع شــده در 
جشنواره هاى مد، کفش است و در این جشنواره ها به عنوان 
مهمان در گوشــه اى از سالن قرار مى گرفتند. این در حالى 

است که ما ظرفیت بسیار باالیى در این حوزه داریم. 
غریبــى تاکید کــرد: این انجمــن نمى خواهــد در مقابل 
اتحادیه هاى کفش و کیف قــرار گیرد و مى خواهد بازوى 
آن ها باشــد تا با هم بتوانیم تولیدات با کیفیت ترى داشــته 

باشیم. 
نخستین استارت آپ تخصصى صنعت کفش

 و صنایع وابسته
معاون آموزشــى دانشگاه کوشا نیز گفت: در سال 98 اولین 
ســمینار تخصصى کفش و صنایع وابسته با جمع کثیرى از 
متخصصان و اســاتید این حوزه برگزار کردیم و امسال هم 
دومین سمینار تخصصى کفش و صنایع وابسته را در تاریخ 
22 آبان 99 در دانشگاه علمى کاربردى کوشا برگزار مى کنیم 

تا جمعى از برندها حضور خواهند یافت. 
سمانه سجادى افزود: نخستین استارت آپ تخصصى صنعت 
کفش و صنایع وابســته نیز همزمان با این ســمینار برگزار 
خواهد شد که از همه دست اندرکاران این صنعت که داراى 
ایده هستند دعوت به همکارى با این استارت آپ مى شود. 
هدف از برگزارى این استارت آپ، دریافت ایده هاى نوین 
و نوآورانــه، ارتقاى صنعت و تبلور دانش در صنعت کفش 
است که امیدواریم با برگزارى این چنین استارت آپ هایى 

شاهد این پیشرفت در صنعت کفش باشیم.

در حالى که واردات برنج در سال جارى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 48 درصد کاهش یافته با این حال تخصیص ارز 
براى ترخیص برنج هاى موجود در گمرك انجام نشده و 200 

هزار تن برنج در گمرکات کشور بالتکلیف مانده اند.
به گــزارش موج، مهرداد جمال ارونقى معــاون فنى و امور 
گمرکى گمرك چنــد روز پیش اعالم کــرد که هنوز باالى 
200 هــزار تن برنج در گمرکات و بنادر کشــور از واردات 
قبلى موجود اســت و ترخیص نشــده و علــت اصلى عدم 
امکان ترخیص برنج هاى مزبور توســط گمرك این است که 
محموله ها در صف تأمین ارز قرار نگرفته اند. برنج از ابتداى 
ســال جارى ارز 4200 تومانى دریافت نمى کند و به صورت 
نیمایى عملیات انتقال ارز از سوى بانک مرکزى اقدام مى شود. 
در حال حاضر هم براى ترخیص این محموله ها گمرك نیاز 
به صدور و ارائه اعالمیه تأمین ارز از ســوى صاحب کاال و 

بانک دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار خبرگزارى 
موج درباره وضعیت واردات برنج در یک سال گذشته گفت: 
در ماه گذشته 490 هزار تن برنج وارد شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته که حدود 920 هزار تن بوده 48 درصد 

کاهش داشته است.
مســیح کشــاورز با بیان اینکه در حال حاضر برنج خارجى 

بیشــتر توسط قشر ضعیف مصرف مى شــود، افزود: در ماه 
هاى گذشته به دلیل کرونا و گرانى قیمت ها تقاضا براى برنج 
کاهش یافت و همین مساله باعث شده کمبود برنج وارداتى 
نســبت به سال هاى گذشته در بازار احساس نشود، اما وقتى 
فاصله قیمت برنج ایرانى و خارجى بیشــتر شود کمبود برنج 
خارجى در بازار به وجود مى آید، زیرا مردم توان خرید خود 
براى خرید برنج ایرانى را ندارد به همین دلیل تقاضا براى برنج 
وارداتــى  دوباره افزایش مى یابد. از طرف دیگر عرضه کافى 
برنج وارداتى در سال هاى گذشته مانع از گرانى برنج داخلى 
مى شــد، اما در سال جارى که میزان عرضه به نصف رسیده 

زمینه براى تورم برنج تولید داخل هست.
او درباره تغییرات قیمت برنج وارداتى در کشور اظهار کرد: از 
زمانى که برنج وارداتى با ارز نیمایى به کشور وارد شده قیمت 
برنج وارداتى از 16 هزار تومان شروع به رشد کرده و االن به 
20 هزار تومان رسیده که قیمت آن کامال متناسب با تغییرات 

ارز نیمایى بوده است.
کشاورز با اشاره به اینکه در حال حاضر فصل برداشت برنج 
ایرانى اســت، گفت: به نظر مى رســد برنج ایرانى در آینده 
نزدیک گران مى شــود زیرا ســال گذشته قیمت عمده برنج 
ایرانى 16 هزار تومان بود و االن به 23 هزار تومان رسیده است 
و از آنجایى که نوسانات زیادى در اقتصاد کشور به وجود آمده 

است احتمال گرانى برنج داخلى وجود دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره تغییرات ثبت سفارش 
برنج در کشــور اظهار کرد: در شــرایط کنونى واردات برنج 
صرفه اقتصادى ندارد و تنها واردکننده هاى بزرگ مى توانند 
واردات کنند زیرا نسبت به سال گذشته به سرمایه در گردش 
چهار برابرى نیاز دارند که در شــرایط کنونى خیلى ها نمى 
توانند این سرمایه را تامین کنند و این یک تهدید براى امنیت 

غذایى کشور خواهد بود.
او دربــاره وضعیت تغییر قیمت برنج در کشــورهاى بزرگ 
تولیدکننده، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت برنج در کشور 
مبدا واردات تغییرات چندانى نداشــته است، براى نمونه در 
پاکستان قیمت برنج ثابت مانده و در هند تا حدودى کاهش 

یافته است.
کشاورز درباره استراتژى کشــورهاى تولیدکننده برنج براى 
صادرات گفت: در ابتداى شــروع انتشــار ویــروس کرونا 
کشورهاى تولیدکننده به دلیل قرنطینه و عدم فعالیت کارگران 
و شرکت ها صادرات برنج را متوقف کرده بودند، اما در حال 
حاضر عرضه برنج آنها به روال قبل از شــیوع کرونا برگشته 

است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشــاره بــه تاثیر روند کند 
تخصیــص ارز براى ترخیص کاالها از گمرك اظهار کرد: در 

حال حاضر یکى از دالیل گرانى برنج در بازار عدم تخصیص 
ارز بوده و باعث شده خیلى از کاال در گمرك رسوب کنند و 
هزینه هاى انباردارى بر قیمت تمام شده اثر گذاشته و قیمت 
کاال باال برود که در نهایت قیمت تمام شده براى مصرف کننده 

باال رفته است.
او درباره میزان موجودى برنج دپو مانده در گمرك، گفت: در 
شرایط کنونى 200  تا 300 هزار تن برنج به دلیل عدم ترخیص 
ارز در گمرك دپو مانده که دو ســوم این برنج از سال گذشته 
وارد شــده و هنوز در گمرکات کشور دپو هستند و حتى با 
وجود فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بازهم تخصیص 
ارز انجام نشده و دلیل آن دقیقا مشخص نیست که آیا براساس 
سیاست خاصى بانک مرکزى تخصیص ارز انجام نمى دهد یا 

کمبود ارز در کشور وجود دارد.
در حالى معاون فنى و امــور گمرکى گمرك چند روز پیش 
اذعــان کرده که باالى 200 هزار تن برنج در گمرکات و بنادر 
کشور به دلیل تخصیص ارز ترخیص نشده عملیات انتقال ارز 
از ســوى بانک مرکزى انجام نشده است و تا زمانى که براى 
ترخیص این محموله ها اعالمیه تأمین ارز از سوى صاحب کاال 
و بانک صادر نشــود دپو ادامه خواهد یافت که تنها منجر به 
افزایش قیمت تمام شده کاال براى مصرف کننده مى شود زیرا 
وارد کننده هزینه انباردارى گمرك را روى کاال اضافه مى کند.

کاهش 48 درصدى واردات برنج در 5 ماهه امسال 
 200 هزار تن برنج در گمرك دپو شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در پیامى به مناســبت هفته تعاون نوشــت: تعاونیها با 
حمایت، تسهیلگرى و مشارکت دولت مرکزى میتوانند، حتى در دوره هاى رکود، از تعطیلى 
کارگاه هاى اقتصادى ممانعت کنند، سرمایه  هاى خرد را به کاربندند، شغل جدید خلق و 

دایره محرومیت را محدودتر کنند.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعى «محمد شریعتمدارى» 
در پیامى به مناسبت هفته تعاون گفت: امروزه جهان، با تبعات اقتصادى بیمارى کوید 19 
دســت و پنجه نرم مى  کند و کشورهاى زیادى در اثر تغییرات ناشى از این همه  گیرى در 
آستانه رکود تورمى به سر مى برند. در چنین شرایط عالم  گیرى، شرایط اقتصادى کشور در 

مواجهه با اژدهاى هفت سر تحریم در اوضاع و احوالى پیچیده  ترى به سر مى برد.  
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى ادامه داد: تعاونى ها، به عنوان محمل پیاده سازى اقتصاد 
مردمى و مشارکتى مى توانند راه خروج ما از این بحران فراگیر باشند. تجربیات گسترده در 
اقصى نقاط جهان در صد ساله اخیر نشان مى  دهد که تعاونى ها مى توانند در ایجاد اشتغال 
پایدار، محرومیت زدایى، حفظ مشاغل موجود و ایجاد بازارهاى محلى، کاهش آثار منفى 
رکود تورمى، نقشى موثر و پایدار ایفا کنند.  آموختن این تجربیات مى تواند براى ما راهگشا 
باشــد، مشروط بر این که حمایت واقعى ارکان حاکمیت، نهادهاى مردمى، مدنى و همه 

بازیگران عرصه اقتصادى ایران را داشته باشد.
شــریعتمدارى ادامه داد: شــرکت هاى تعاونى در ایران بخش مهمى از ســهم اقتصادى 
کشور در تولید و خدمات را عهده دار هستند. عضویت بالغ بر 10میلیون نفر از مردم در 
شرکت هاى تعاونى و اشتغال مستقیم حدود 1.7میلیون نفر، نشان دهنده گستره عملکرد 
این بخش اقتصادى در ایران است بنابراین احیاى اعتبار اقتصاد تعاونى و نیز توسعه زیر 
ساخت ها، متناسب با نیازهاى روز شرکت هاى تعاونى دو شاخص عمده در جهت تقویت 

بخش خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى با در نظر گرفتن دو رویکرد شفافیت 
و نو آورى در دوسال گذشته توانسته است اقدامات قابل توجهى را براى احیاى اعتبار و 

تسهیل امور براى شرکت هاى تعاونى و اعضاى آنها اجرا کند.
وى تاکید کرد: اســتفاده از ظرفیت تعاونى ها، ارائه و اجراى سیاست هاى حمایتى براى 
تقویت توان این بخش در سایر کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه،  نتایج مثبت 
بسیارى داشته است. تعاونى ها نه تنها در کشورهایى مانند هندوستان، گواتماال، برزیل و 
بنگالدش توانستند نقش مهمى در مبارزه با فقر ایفا کنند، بلکه در دوره  هاى رکود تورمى 
در کشــورهایى مانند فنالند، آلمان و ایتالیا نیز، به عنوان راه عالجى براى بحران بیکارى 
و  فقر، مصدر توجه سیاســت گذاران و برنامه  ریــزان اقتصادى قرار گرفتند. پس از دوره 
شکوفایى اوایل دهه 1980، در نیمه نخست دهه 1990، بیکارى و رکود در سراسر جهان 

گسترش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى افزود: راهکارهایى مثل افزایش هزینه عمومى و تزریق 
نیروى کار بیشتر به بخش عمومى، اثربخشى کافى را نداشت، بیکارى رشد سرسام  آورى 
داشت، امکان ایجاد اشتغال جدید براى دولت ها بسیار محدود، شکاف طبقاتى رو به تزاید 

و محرومیت اجتماعى و اقتصادى در اروپا به یک معضل اجتماعى وخیم تبدیل شده بود. 
در این دوره، تعاونیها مورد توجه برنامه  ریزان قرار گرفتند.

شــریعتمدارى گفت: تعاونى هــاى کارگرى و مصرف از نیمه قــرن نوزدهم به ویژه در 
انگلستان فعال بودند، با این وجود، در این دوره  بود که تعاونى هاى کارگرى، با هدف اداره 
امور شرکتهاى درحال فروپاشى، یا بخشى از شرکتهاى هنوز فعال و یا پیداکردن راه هاى 
جدیدى براى اشــتغال افرادى که براثر تغییر و تحوالت اقتصادى، کار خود را از دســت 
داده بودند، تشکیل شدند. در انگلستان و سوئد، تعدادى بنگاه توسعه تعاونى، با پشتیبانى 
دولت محلى تشکیل شد که هدف آنها بسترسازى براى جلب همکارى کارگران به عنوان 

راهکارى براى ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل بود.
وى افزود: نگاهى به تجربه کشورهاى اروپایى توسعه یافته به تعاونى ها و فرهنگ تعاون، 
داللت آشکارى است که تعاونى ها با حمایت، تسهیل گرى و مشارکت دولت مرکزى مى-

 توانند، حتى در دوره هاى رکود، از تعطیلى کارگاه هاى اقتصادى ممانعت کنند، سرمایه هاى 
خرد را به کاربندند، شغل جدید خلق و دایره محرومیت را محدودتر کنند. خواه ناخواه  

این راهى است که نیز ناگزیر از پیمودن آن خواهیم بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در پیام هفته تعاون

تعاونى ها در دوره هاى رکود مانع تعطیلى کارگاه  هاى اقتصادى مى شوند

همزمان با رونمایى انجمن طراحان و مدل سازان کفش و کیف و استارت آپ کفش مطرح شد

صنعت کفش و کیف چرمى مى تواند جاى صادرات نفت را بگیرد
تحلیلگر

خبر

تغییر رفتار سهم هاى شاخص ساز 

اصالح هنوز تمام نشده و به صورت زمانى تا اواخر شهریور به صورت پهنه یا احتمال زیاد به 
شکل مثلث ادامه پیدا خواهد کرد و در این شرایط نوسانگیران بازار بیش از سایرین از شرایط 

به وجود آمده منتفع خواهند شد.
این بخشــى از پیش بینى بازار بورس در روز دوشــنبه هفته گذشته بود که بعد از تعطیالت 
ایام سوگوارى در همین ستون به آن اشاره کردیم، حاال با گذشت زمان مشخص مى شود که 
سناریو گفته شده کامال درست بوده و برخالف برخى از اظهارنظرهاى سیگنالیست ها، اصالح 

بازار هنوز تمام نشده است.
البته این به معناى ریزش و یا پیشنهاد فروش سهام نیست بلکه رفتار حقوقى در روز چهارشنبه 

نشان داد که به شدت عالقمند خرید سهام هاى شاخص ساز در کف قیمت است!
خریدهاى میلیونى حقوقى از یک سو و بسته بودن تعدادى از سهام هاى بزرگ نشان مى د هد 
که هنوز در اسحله ماشه وجود دارد و هنوز پایان نبرد فرا نرسیده، به عبارت دیگر ریزشى در 

کار نیست و هر چه هست روند طبیعى بازار و روند اصالح است.
اما روز شنبه بازار سبز پوش مى شود و یا مانند روزهاى اخیر بیش از 200 نماد قرمز خواهد 
بود؟ پاسخ روى کاکل عدد 1.600 میلیون واحد قرار دارد! به عبارت ساده تر یعنى در صورتى 
که امروز شاخص حمایت قبلى خود (محدوده 1.600) را از دست بدهد احتماال تا محدوده 
1.500 تا 1.540 اصالح را ادامه خواهد داد اگرچه به ظاهر 60 تا 100 هزار واحد دیگر ریزش 
خواهد کرد ولى براساس تکنیکال مى تواند الگوى سر و شانه را تکمیل کند و مجدد به سمت 

هدف سقف قبل یعنى محدوده 2 میلیون واحد حرکت کند.
البته باید به این نکته نیز اشــاره کرد که طى این مدت بســیارى از سهام هایى که بیش از حد 
ارزش خود و به شکل کاذب و هیجانى رشد کرده اند اصالح هاى سنگینى خواهند داشت مگر 

سهم هاى بزرگ با بنیاد قوى و یا اخبار و افشاى اطالعات.
در همین اثنا زمزمه هایى ضد و نقیض در تاالر شیشه اى به گوش مى رسد که باعث شده یک 
باور جدید پدید آید، گفته مى شــود حقوقى ها روى فروش سهام هاى دولتى حساب ویژه 
اى باز کرده اند و بازیگران حقوقى حجم خرید را به سمت همه سهم ها از جمله سهام هاى 

خرد و کوچک ببرند تا رونق خرید و رشد به شکل یک دست در کل بازار صورت بگیرد. 
پیروان این نظریه معتقدند، تنها راه منطقى این اســت که باید قیمت سهام هاى شاخص ساز 
کاهش یابد تا بازار بتواند متعادل شــود چرا که طى این مدت اغلب پول ها و اوج تقاضاها 
متعلق به ســهام هاى شاخص ساز بود و صفه هاى میلیونى در آن باعث مى شد تا سهام هاى 
کوچک که بخش عظیمى از بازار را تشکیل مى دهند قربانى این روند نابرابر شوند! واقعیت 
این اســت که طى یک ماه اخیر کل بازار به برگشت ســهام هاى شاخص ساز گره خورده، 
درحالى که سال هاى قبل شاخص سازها همیشه با کف سازى مناسب باال مى رفتند و جلوى 
ریزش بیش از حد بازار را مى گرفتند ولى امروز خود این سهم ها باعث ریزش بازار شده اند. 
حال این شــنیده ها و تحلیل دنبال کننده هاى آن تا چه اندازه صحیح مى باشد خود موضوعى 

است که طى روزهاى آینده با رفتار حقوقى مى توان به صحت و سقم آن پى برد.

بانک آینده و مردم مالک ایران مال
مجتمع چندمنظوره، تجارى، تفریحى، گردشى، ورزشى، خدماتى و فرهنگى ایران مال بر 
اســاس اســناد، به صورت کامل، متعلق به بانک آینده است و هیچ فرد حقیقى و حقوقى 
دیگرى در آن سهیم نیست؛ خبر «انتقال مالکیت ایران مال به بانک آینده براى تسویه بدهى 
على انصارى با تصویب شوراى پول و اعتبار»، کامًال کذب و جعلى است؛ احداث پروژه 
بازار بزرگ ایران (ایران مال)، از شــروع به کار بانک تات در پایان سال 1388 و آغاز سال 
1389 ســر گرفته، پس از آن، طى فرایند ادغام و تأســیس بانک آینده و انتقال دارایى ها و 
بدهى ها، به بانک آینده منتقل شده، بر اساس آخرین کارشناسى رسمى کانون کارشناسان 
رسمى دادگسترى، ارزش ایران مال، بس فزون تر از بهاى تمام شده آن و یک دارایى ارزشمند 
و بى بدیل اعالم شــده که حسب توافق با بانک مرکزى و دستگاه هاى نظارتى، با رعایت 
موازین قانونى، به زودى نزد ســازمان بورس کشــور، ثبت خواهد شــد؛ ضمنأ با هدف 
بهره مندى شمار بیش ترى از عموم جامعه از منافع ایران مال، سهام شرکت توسعه بین الملل 

ایران مال (سهامى عام) در آینده اى نزدیک در بازار سرمایه کشور، عرضه خواهد شد.
بانک آینده ضمن انتشار این بیان، حق پى گیرى حقوقى و قانونى به منظور صیانت از منافع 

سهام داران، سپرده گذاران، مشتریان و ذى نفعان خود را محفوظ مى دارد.

رئیس اتاق بازرگانى ایران و ترکیه:
صادرات ایران به ترکیه روند صعودى پیدا کرد

رئیس اتاق بازرگانى ایران و ترکیه اظهار داشت: با نگاهى به دورنمایى از روابط دوکشور 
به نظر مى رسد، روابط اقتصادى بین دو کشور در حال افزایش است زیرا با ترکیه در حال 
مذاکرات خوبى هستیم که امید مى رود نتیجه بخش باشد و منجر به افزایش حجم تجارت 

ما با کشور ترکیه شود. زیرا ظرفیت هاى فراوانى براى دو کشور وجود دارد.
مهرداد ســعادت در گفت وگو بــا ایلنا در مورد آخرین وضعیت تجــارت ایران و ترکیه 
اظهارکرد: خوشــبختانه پس از باز شــدن مرزها بین ایران و ترکیه مبادالت تجارى از سر 
گرفته شد و اکنون به سرعت در حال انجام است. ترافیک موجود در مرز ها نشانگر همین 
موضوع اســت که تجار تالش دارند تا فاصله زمانى ایجاد شده را پر کنند و خوشبختانه 

مشکل خاصى وجود ندارد.
رئیس اتاق مشــترك بازرگانى ایران و ترکیه افزود: اکنون شهروندان ایرانى نمى توانند از 
طریق رفت و آمد زمینى وارد کشــور ترکیه شــوند البته به جز استثنائات قائل شده براى 
دانشجویان و افرادى از این دست، که البته امید مى رود آن هم به زودى باز شود زیرا ما نیاز 
به رفت و آمد تجار داریم. همچنین هر چه زودتر باید مرز هوایى ما باز شود. زیرا رفت و 
آمد هوایى هم به دلیل ویروس کرونا دائما به تعویق مى افتد که امیدواریم این پرواز ها در 

تاریخى معین برگزار شود و به تعویق نیقتد زیرا بر روابط تجارى اثر گذار است.
وى با اشاره به اینکه اکنون در برهه اى از زمان به سر مى بریم که صادرات نسبت واردات 
رو به فزونى اســت، اضافه کرد: اخیرا به خاطر تعهداتى که در دوران کرونا داشــته ایم و 
نتوانسته ایم به آنها جامه عمل بپوشانیم، صادرات ما نسبت به واردات افزایش چشمگیرى 

پیدا کرده است.
ســعادت با ابراز تاسف در رابطه با شــیوع ویروس کرونا و کاهش مبادالت تجارى بین 
کشــور ها افزود: طبیعتا مبادالت تجارى در همه عرصه ها کاهش پیدا کرده اســت. اما در 
صورتى که ما زمان داشــته باشیم مى توانیم این خال ایجاد شده را از بین بریم. زیرا قیمت 
کاال افزایش پیدا کرد اما از طریق حجم که دو برابر هدف گزارى شــده است مى توان این 

خال را برطرف کرد.
رئیس اتاق مشترك بازرگانى ایران و ترکیه در خاتمه افزود: با نگاهى به دورنمایى از روابط 
دوکشــور به نظر مى رسد، روابط اقتصادى بین دو کشــور در حال افزایش است زیرا با 
ترکیه در حال مذاکرات خوبى هستیم که امید مى رود نتیجه بخش باشد و منجر به افزایش 
حجم تجارت ما با کشور ترکیه شود. زیرا ظرفیت هاى فراوانى براى دو کشور وجود دارد. 
تالش هایى در حال انجام است که منجر به تعامل بیشتر مى شود.ضمن آنکه کشور ترکیه 

هم تمایل زیادى به همکارى با کشور ما و سرمایه گذارى در آن دارد.
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