
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

نایب رئیس اتاق بازرگانــی ایران با تاکید بر نتایج مثبت و 
موثر وزارت صمت در توسعه تجارت بین المللی دسترسی 
به اطالعات و آمار مرتبط بــا حوزه صادرات و تجارت را 
در تحقق پیش بینی ها و برنامه ریزی های اقتصادی ضروری 

دانست.
به گزارش شاتا، حسین سالح ورزی در نشست هم اندیشی 
برنامه های توسعه صادرات کشور ضمن قدردانی از عزم و 
اقدامات وزیر صمت در ســتاد اقتصادی دولت در توسعه 
حــوزه تجارت بین المللی و همچنیــن حمایت مجلس از 
صادرکننــدگان گفت: تقریبا تمامــی وعده ها و برنامه های 
اخیر وزارت صمت در حوزه صادرات عملیاتی شــدند و 
اگر حمایت ها و اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
حوزه تجارت بین المللی و نتایج حاصل از اقدامات خوب 
وزیر صمت در بازتعریف سیاست های تجاری نبود امروز 

صادرکنندگان با مشکالت جدی روبرو بود .
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به رابطه مستقیم 
بین قیمت ارز و ارزش پول کشــورها بــا میزان صادرات 
کشورها، تصریح کرد: در جلسه هم اندیشی امروز، به خوبی 
به چالش ها و مشکالت این حوزه اشاره و راه حل های آن ها 
اشاره شد اما در کنار موارد مطرح شده، الزم است به نکات 

دیگری نیز توجه شود.
وی در ادامه با انتقــاد از ابالغ برخی مصوبات متعارض با 
سیاســت های توسعه تجارت توســط بخش های مختلف 
دولتی، وجود یک متولی واحد برای توسعه تجارت خارجی 
را در جلوگیــری از مــوازی کاری و حل مشــکالت موثر 
دانست و گفت: در صورتیکه اختیارات حوزه تجارت را به 
دستگاه های مختلف بدهیم، شاهد ایجاد و تشدید مشکالت 

در بخش صادرات بین المللی خواهیم بود.
ســالح ورزی در بخش دیگر صحبت های خود،از آمادگی 
اتاق بازرگانــی ایران با بخش دولتی در حوزه های مختلف 
فعالیت این اتــاق خبر داد و خواســتار افزایش اختیارات 
کارگروه صادرات غیرنفتی شــد و تاکیــد کرد: با توجه به 
وظایف قانونی تعریف شــده اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، 
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی راه اندازی شــده است اما به 
منظور افزایش اعتبار پیش بینی  های فضای تجاری، الزم است 
بستر مناسبی برای دسترســی به اطالعات و آمار مرتبط و 

مورد نیاز ایجاد شود.
 به دنبال منابع دائمی مالی برای مشوق های صادراتی 

هستیم
همچنین رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای 
اسالمی از وزارت صمت خواست تا تیم ویژه و کارشناسی 
خود را برای تدوین و ارایه سیاست های پیشنهادی صادراتی 

در برنامه هفتم توسعه معرفی کند.
علی اکبر کریمی با بیان این مطلب، افزود: صادرات موتور 
توسعه اقتصادی اســت و اگر به دنبال رونق تولید هستیم 

مسیر و راه آن از گذرگاه صادرات عبور می کند.

وی با تاکید بر لزوم داشــتن نگاه و رویکرد جدید به حوزه 
صادرات، تصریح کرد: نگاه ســنتی به حوزه صادرات باید 
تغییر کند، رویکرد درست و صحیح به صادرات در شرایط 

موجود راهگشاست.
رئیس کمیسیون توســعه صادرات مجلس شورای اسالمی 
صــادرات را عامل قدرت ملی دانســت و ادامه داد: باید به 
صادرات نگاه راهبردی و بلندمدت داشــت و این نگاه که 

صادرات از مازاد تولید باید انجام شود باید تغییر کند.
کریمی با تاکید بر این نکته که ســهم کشورمان از صادرات 
دنیا باید ارتقا یابد گفت: ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانمندی 
هــای الزم برای ایــن افزایش وجــود دارد، فقط باید نوع 

نگاهمان تغییر یابد.
وی با بیان اینکه باید به ســمت صادرات کاالهای مختص 
بازارهای هدف برویم، تاکید کرد: به عنوان نمونه کشور چین 
این رویکرد را در دستور کار قرار داده و ارزش افزوده باالیی 

را برای خود جمع آوری کرده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات با تاکید بر اینکه به دنبال 
مشــوق های صادراتی بیشتر هســتیم، گفت: می خواهیم 
مشوق های صادراتی منبع دائمی مالی به غیر از منابع دولتی 

داشته باشند.
کریمی همچنین صدور بخشــنامه های خلق الساعه را از 
مشکالت صادرات دانست و افزود:این بخشنامه ها فرصت 
واکنش به صادر کنندگان را نمی دهد و نباید در هر اتفاقی 

صادرات قربانی شود.
 آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری با فعاالن 

اقتصادی
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امــور خارجه نیز در 
نشست هم اندیشی برنامه های توسعه صادرات بر آمادگی 
وزارت امور خارجه برای همکاری با فعاالن اقتصادی، تاکید 
کرد و گفت: وزارت امورخارجه نقش خود در تسهیل گری 

صادرات را با اهتمام ویژه ای دنبال می کند.
سید رسول مهاجر افزود: برگزاری این نشست در سالی که 
مقام معظم رهبری به سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
نامگذاری کرده اند بســیار قابل توجه است که انشاهلل این 

نشســت ثمرات خوبی در آینده از خود به یادگار خواهد 
گذاشت.

وی با بیان اینکه وزارت امــور خارجه در حوزه صادرات 
نقش تسهیل گر دارد، بیان کرد: هرچند وظایفی که بر عهده 
وزارت امور خارجه نهاده شده است بیشتر سیاسی و امنیتی 
می باشد اما در چند سال گذشته این وزارتخانه نقش خود را 

در حوزه های اقتصادی پررنگ تر کرده است.
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه ادامه داد: 
در این راستا ۲۸ دفتر استانی را در سراسر کشور راه اندازی 
کردیم که این دفاتر بر مبنای دو محور اقتصادی و کنسولی 

امورات را جلو می برند.
مهاجر اضافــه کرد: همچنین یک ســایت اقتصادی را در 
پورتال وزارت امور خارجه راه اندازی کردیم که اطالعات 
اقتصادی کشورهای دنیا را برای فعاالن اقتصادی به نمایش 
گذاشته و به زودی جهش اطالعاتی را در این سایت شاهد 

خواهیم بود.
وی همچنیــن بیان کــرد: در این ســایت همچنین ایمیل 
کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه برای ارتباط گیری 
فعاالن اقتصــادی و صادرکننــدگان با ســفارتخانه های 

کشورهای مختلف گنجانده شده است.
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین 
ادامــه داد: با تعاملی که با اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران داشــتیم اطالعات شرکتهای خصوصی را 
جمع آوری و در این سامانه بارگذاری نموده ایم تا در شرایط 
تحریم این کمک اطالعاتی برای توسعه صادرات مثمرثمر 

واقع شود.
مهاجر با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت های تجاری 
و صادراتی کشور بیان کرد: مرزها و شرایط لجستیک باید 
هم راستا با توسعه صادرات تقویت شود و روابط اقتصادی با 

همسایه ها و دیگر کشورها توسعه یابد.
وی همچنین بر آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری 
با فعاالن اقتصادی برای توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: 
در زمینه تحکیم اســناد پایه تجاری، حل مشکالت تجار، 
معرفی به شــرکت های خارجی، شرکت های دانش بنیان و 

صادرات خدمات فنی و مهندسی اهتمام ویژه ای داریم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین بیان 
کرد: اگر در کشوری رایزن بازرگانی وجود ندارد کارشناس 
اقتصــادی وزارت امور خارجه آماده همــکاری، تعامل و 
پوشش مناســب برای حمایت از فعاالن اقتصادی، تجار و 

بازرگانان را دارند.
مهاجــر همچنین ادامه داد: در برخی ســفرهای وزیر امور 
خارجه، تجار و بازرگانان نیز همراه ایشان حضور دارند تا 
با انجام مراودات و رایزنی های الزم زمینه را برای توســعه 

صادرات فراهم آورند.
وی همچنین بیان کرد: باید به سمت امضای توافق نامه ها 
و اســناد تعرفه ای برویم، که کشور همسایه ما ترکیه از این 
موضوعات دســتاوردهای خوبی داشته است. البته موافقت 
نامه اوراسیا ظرفیت خوبی برای کشــورمان در این حوزه 

است.
 توسعه صادرات فرش دستباف ایرانی با راه اندازی 

خانه های فرش
رئیس مرکز ملی فرش نیز در این نشست گفت: راه اندازی 
خانه های فرش باعث می شــود فرش دســتباف ایرانی با 

شناسنامه، شفاف و با ارزش افزوده باال در دنیا ارائه شود.
فرح ناز رافع در حاشیه این نشست با بیان این مطلب، افزود: 
از مهم ترین برنامه های امسال ما برای توسعه صادرات فرش 
دستباف ایرانی، راه اندازی خانه های فرش است که برابر بند 
)د( ماده ۴۶ برنامه ششــم توسعه، وزارت صمت ملزم شده 

است تا خانه های فرش را در کشور های هدف ایجاد کند.
وی در این خصوص، ادامه داد: افرادی که عالقه مند باشند 
می توانند در کشور های چین، مسکو، ایتالیا و عمارات خانه 
فرش احــداث کنند، این افراد باید اعــالم آمادگی کنند تا 
خانه های فرش را با همراهی بخش خصوصی داشته باشیم.

رئیس مرکز ملی فــرش بیان کرد: تا امــروز افرادی برای 
فرانســه، ایتالیا، چین، روسیه و عمارات اعالم آمادگی کرده 
اند و امیدواریم راه اندازی خانه های فرش باعث شود فرش 
دستباف ایرانی با شناسنامه، شفاف و با ارزش افزوده باال در 

دنیا ارائه شود.
رافــع اضافه کــرد: ایجــاد کنسرســیوم های صادراتی و 
نمایشــگاه های فرش در فرودگاه امام خمینی)ره( از جمله 

اقداماتی است که پیش از این اجرا شده است.
وی در پیان بیان کرد: نمایشــگاه اکسپو و دموتکس آلمان 
با حضور فعال ایران برگزار خواهد شــد تا با نیاز سنجی و 
انعقاد قراردادهای فعالیت به توسعه این صنعت کمک کنیم.

گفتنی است در این نشست با حضور وزیر صمت، نمایندگان 
مجلس، تشــکلها و انجمنها و فعاالن اقتصادی برنامه های 

توسعه صادرات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است جلسه هم اندیشی برنامه های توسعه صادرات 
کشور به منظور بررسی چالش ها و مشکالت حوزه صادرات 
و ارائــه راه حل های روز گذشــته با حضــور وزیرصمت، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدیران وزارت صنعت، 

معدن تجارت و روسای تشکل های خصوصی برگزار شد.

ماســک یونی و ارگانیک با خواص آنتی ویروس و با هدف قطع زنجیره ابتالء به کرونا 
برای اولین بار در کشور تولید شد.

به گزارش جهان اقتصاد، بر اســاس این گزارش؛ امروزه متاسفانه به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و چرخش ســریع این ویروس منحوس در کشور این نگرانی به وجود آمده  که 
مبحث رکود اقتصادی و مهمتر از آن، فوت هموطنانمان،  سیر صعودی به خود بگیرد اما 
این روزها در کنار خبرهای مسرت بخش واکسن، گروهی از متخصصین جوان و نخبه به 
همراه طرح اختراع یک دکتر جوان ،با دکترای تخصصی اپیدمی ، موفق به تولید ماسکی 

شده اند که محافظت ایده آلی در برابر ویروس کرونا دارد.
از جمله مزیت های ماسک سه الیه آنتی ویروس رمال  با  فیلتر یونی، کمک به قطع زنجیره 
کرونا،غیر فعال سازی و از بین بردن ویروس کرونا بین 3 الی ۸ دقیقه ، ضد حساسیت و 

کمک به بهبود تنفس و بدون عوارض بودن این ماسک می باشد.
قیمت این ماسک به گونه ای محاسبه شده  که همه اقشار جامعه می توانند از آن بهره ببرند 

و هدف مجموعه این است که در سالمت  بیشتر جامعه گامی بردارد.

شــرکت فناوران شایا مد برای ضمانت  کیفیت محصول با شرکت  ها وارد مذاکره شده 
اســت تا اگر فردی با وجود این ماسک به این ویروس منحوس مبتال گردید ، شرکت 
بیمه گر بخشی از هزینه های فوت و درمان رایگان را متقبل  شود چرا که کیفیت کار برای 
این مجموعه بسیار حائز اهمیت است، برای اطالعات بیشتر در خصوص این دستاورد می 
 www. توان با تلفن 0۲1۴۶09۶903تماس گرفت و همچنین می توان از طریق سامانه

shayamed.com از دستاوردهای این مجموعه کسب اطالع کرد.
 محصول ماسک سه الیه Remla  از ورود ویروس به داخل دهان جلوگیری میکند  و با 
استفاده از مواد بیولوژیک سازگار با بدن به توان باال و با روش کریستال کردن  )یون های 
نمک ( توانسته  ماسکی را به مرحله تولید برساند که ارگانیک است و مهمتر از همه ،ذرات 

معلق و ویروس های پراکنده به داخل دهان با وجود این ماسک غیر ممکن می شوند.
 امروزه متاسفانه برخی از ماسک ها حساسیت های تنفسی و یکسری از مشکالت را برای 

افراد ایجاد کرده است. اما  شرکت فناوران شایا مد 
ماسکی را تولید کرده است که با تکیه بر دانش بومی هیچ گونه حساسیتی  را برای افراد 

ایجاد نمی کند.
 رایحه ارگانیک لیمو و رنگ زرد از دیگر مزیت های این ماسک سه الیه ارگانیک است که  

لحظات خوش و امیدبخش و خوشایندی را برای افراد به وجود می آورد.
  از جمله اهداف  این مجموعه

http://www.ionic-mask.ir
 ایفای مسئولیت اجتماعی خود در جهت کاهش و قطع زنجیره بیماری کرونا در کشور 

است.

ماسک جراحی ارگانیک هدیه ای برای قطع زنجیره کرونا درکشور

تولید ماسک یونی و ارگانیک با خواص آنتی ویروس، برای اولین بار در کشور

شعبه بلوارکشــاورز بانک پارسیان به عنوان شعبه تخصصی ویژه 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،۲1 اردیبهشت ماه 
1۴00 با ارائه خدمات بازارسرمایه رونمایی شد. هرچند این باجه از 
سال گذشته فعالیت های خود را آغاز نمود اما رونمایی رسمی بعد 

از آنکه خدمات بازار سرمایه آن کامل گردید، انجام شد.
شعبه بلوارکشاورز بانک پارسیان به عنوان شعبه ویژه سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار وتســویه وجوه بــا حضورکورش پرویزیان 
مدیرعامل بانک پارسیان و حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سمات 
و جمعی از مدیران و معاونین بانک پارسیان و شرکت سمات انجام 

شد.
در آیین افتتاح این شعبه، کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان 
با تاکید براینکه ارائه خدمات بانکداری جامع و پاسخگویی به تمامی 
نیازهای پولی و مالی مشتریان از اهداف و استراتژی های محوری 
گروه بانک پارسیان است به اقدامات این بانک در حوزه های مختلف 
بازار سرمایه اشاره کرد و افزود : ارائه بسته خدماتی و اعتباری ویژه 
بازار ســرمایه، ایجاد باجه های بورســی در شعب منتخب بانک، 

پرداخت ســود سهام شرکت های پذیرفته شــده در بورس، احراز 
هویت الکترونیکی سجام، ارائه خدمات الکترونیکی ویژه بورس کاال 
از جمله مهمترین اقداماتی بوده که بانک پارســیان تاکنون در این 
حوزه به انجام رسانده است و اینک با افتتاح شعبه تخصصی ویژه 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در این بانک، پیوندهای 

استراتژیک با بازارسرمایه بیش از پیش تحکیم می شود.
مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد : با راه اندازی شعبه تخصصی 
ویژه ســپرده گذاری مرکزی در بانک پارســیان طیف متنوعی از 
خدمات بازار ســرمایه با همکاری شــرکت کارگزاری پارسیان به 
مشتریان ارائه می شود که صدورکد بورسی، صدور کد معامالتی 
آنالین، انجام تغییر ناظر ســهام کارگزاری، خرید و فروش سهام و 
معامالت حضوری و اینترنتی اوراق بهادار و معامالت برخط اوراق 

بهادار )سامانه پارس تریدر( از جمله این خدمات است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: چهارسوق مالی پارسیان )سوپرمارکت 
مالی( در شعبه مرکزی بانک پارسیان جهت تسهیل در ارائه خدمات 
به مشتریان شکل گرفته و درکنار خدمات متنوع بانکی، امکان استفاده 

از خدمات متنوع مالی از قبیل بیمه، لیزینــگ، کارگزاری بورس، 
مشاوره سرمایه گذاری، تأمین مالی، مدیریت دارایی، خدمات تجارت 
الکترونیک و... را برای مشتریان با هزینه کمتر و سرعت بیشتر فراهم 
آورده است. حســین فهیمی، مدیرعامل سمات نیز در این مراسم 
ضمن قدردانی از بانک پارسیان به دلیل اختصاص شعبه ویژه سپرده 
گذاری مرکزی با اشاره به همکاری منسجم بین بخشی در دو بازار 
پول و ســرمایه گفت: هدف نهایی در هــر دو بازار ارایه خدمات 
مناسب از یک درگاه به مشتریان است که افراد بتوانند با مراجعه به 
بانک ها عالوه بر بهره مند شــدن از خدمات بانکی از خدمات بازار 
سرمایه نیز استفاده کنند. فهیمی افزود: در تالشیم مشتریان با مراجعه 
بــه بانک ها بتوانند از خدماتی چــون خرید و فروش یونیت های 
سرمایه گذاری در صندوق ها، سرمایه گذاری در هر یک از بازارها، 
دریافت سود و همچنین دریافت هر گونه خدمات غیر حضوری 

بانکی از خدمات بازار سرمایه نیز بهره مند شود.
فهیمی ضمن اشــاره بر این نکته که در سال گذشته برای اولین بار 
پرداخت سود نزدیک به ۵0 میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت 

را داشتیم، گفت: تحقق این مهم بسیار دشوار بود و پیچیدگی های 
مخصوص به خود را داشــت اما با همکاری خوبی که با مجموعه 
بانک پارسیان صورت گرفت توانستیم دو موج ثبت نام در سامانه 
سجام را پشت سر بگذاریم و در حال حاضر بالغ بر 3۵ میلیون نفر 
در این سامانه از خدمات استفاده می کنند. امیدواریم به زودی این 
ســامانه محلی برای ارایه خدمات به سایر کسب و کارها در حوزه 
احراز هویت و شناسایی مشتری باشد و پیش بینی می کنیم در آینده 
موج ســوم حضور در این سامانه را به صورت گسترده تری شاهد 
باشیم. فهیمی در پایان اظهار امیدواری کرد که سایر بانک های کشور 
نیز با پیروی از بانک پارســیان به همکاری بیشتر با شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اقدام کنند. در آیین افتتاح این شعبه تخصصی ویژه 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، از بانک پارسیان، 
مصطفی ضرغامی عضو هیات مدیره بانک ، مسعود پشم چی معاون 
فناوری های نوین مالی و اطالعاتی و سیامک دولتی معاون شعب و 
پشتیبانی و از شرکت سمات، علیرضا ماهیار معاون فناوری و توسعه 

نوآوری نیز حضور داشتند.

باجه تخصصی ویژه سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار درشعبه بانک پارسیان افتتاح شد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

صادرات باید یک متولی داشته باشد 
خبر

افتتاح گواهی سپرده عام یک ساله در بانک سینا
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، براساس موافقت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
فروش اوراق گواهی سپرده عام یکساله در کلیه شعب این بانک آغاز شد. از جمله مهمترین 
ویژگی های این اوراق، نرخ ســود علی الحســاب 1۸ درصد ساالنه و پرداخت سود آن در 

مقاطع ماهانه است.
این اوراق دارای ریســک پایین و نقدشوندگی باال بوده و معاف از مالیات می باشند. امکان 

افتتاح در تمامی شعب بانک سینا تا پایان شهریور 1۴00 برای مشتریان فراهم است.

استقبال 20 هزارنفری از صدور کارت هواداری پرسپولیس 
بانک گردشگری 

رئیس اداره بازاریابی و عملیات بانکداری نوین بانک گردشگری اعالم کرد: تاکنون حدود ۲0 
هزار نفر از مردم از دریافت کارت هواداری پرسپولیس این بانک استقبال کرده اند.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، هادی کوچکی گفت: صدور کارت هواداری 
پرســپولیس که از آبان ماه 99 در تمام شعب بانک گردشگری در سراسر کشور آغاز شده، 

همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تمام هواداران پرسپولیس می توانند با مراجعه به شعب بانک گردشگری در سراسر 

کشور، نسبت به افتتاح حساب هواداری با حداقل مبلغ ۵00 هزار ریال اقدام کنند.
کوچکی ادامه داد: صدور کارت هواداری پرســپولیس در ســه رده "همــراه" ، "حامی " و 
"دوآتیشه" صادر خواهد شد و دارندگان هر کدام از این رده ها می توانند از مزایای متنوع این 

کارت ها برخوردار شوند.
وی دربــاره مزایای کارت های هواداری توضیح داد: کارت های هواداری از مزایای مختلفی 
همچون ترانســفر فرودگاهی، تخفیف در بهای هتل هــای فرودگاهی و همچنین خدمات 

اپلیکیشن "گردش پی" قابلیت استفاده خواهد داشت.
کوچکی تصریح کرد: همچنین در حال مذاکره با دستگاه های مختلف برای بهره مندی مزایای 

بیشتر برای دارندگان کارت های هواداری پرسپولیس برای سال 1۴00 هستیم.
این گزارش حاکیست: بانک گردشگری در فصل های آتی تا سال 1۴01 درتمام مسابقات اعم 
از لیگ برتر، جام حذفی و ... به عنوان اسپانسر باشگاه پرسپولیس انتخاب و مقرر شد نام و 

نشان بانک گردشگری بر روی پیراهن پرسپولیس نقش آفرینی کند.

همزمان با عید فطر
طرح توثیق سکه طال در بانک آینده آغاز شد

بانک آینده با هدف افزایش رضایت مندی مشتریان و ارتقای بسته متنوع خدمات و محصوالت 
خود، هم زمان با عید ســعید فطر، امکان توثیق سکه تمام بهار آزادای و امامی را فراهم کرده 

است.
بانک آینده، به عنوان بانکی ارزش آفرین نسبت به فراهم سازی بسترهای الزم برای بهره مندی 
مشتریان از مسکوکات طال، به مثابه دارایی راکد آن ها، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی اقدام 

نموده و امکان اخذ تسهیالت به  پشتوانه این مسکوکات را فراهم ساخته است.
این تسهیالت در قالب عقد مرابحه، حداکثر به مبلغ یک میلیارد ریال با نرخ 1۸ درصد خواهد 
بود. نحوه بازپرداخت آن نیز به دو صورت اقساطی، حداکثر ۲۴ماهه )ماهیانه یا دو ماه یک بار 
به انتخاب مشتری( و یک جا در سررسید )حداکثر 1۲ ماهه(، امکان پذیر خواهد بود. در گام 
نخست، این وثیقه صرفاً در شعب تهران بانک آینده از طریق باجه وزرا با کد ۲01-1، اخذ 

می شود.
برای کســب اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط بانک آینده به شماره ۲7۶۶3۲00-0۲1 تماس 

بگیرید.

تجارت ۳.۴ میلیارد دالری ایران با اوراسیا در سال ۹۹
رئیس کل گمرک گفت: تجارت ایران با اتحادیه اوراســیا در ســال 99 سه میلیارد و ۴07 
میلیون دالر بود که سهم صادرات کاالهای ایرانی در آن 31 درصد و واردات از این کشورها 
۶9 درصد بوده است. به گزارش ایرنا، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک گفت: تجارت ایران 
با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 99، هشت میلیون و ۶۸۲ هزار و 191 تن 
به ارزش سه میلیارد و ۴07 میلیون و ۴۶7 هزار و ۲1۲ دالر بود که ۶ میلیون و ۲ هزار و 7۸۸ 
تن به ارزش ۲ میلیارد و 3۵۸ میلیون و 3۸1 هزار و 7۲0 دالر واردات ایران از این پنج کشور 
بوده است که ۶9 درصد کل تجارت با این اتحادیه محسوب می شود. وی افزود: دو میلیون و 
۶79 هزار و ۴03 تن به ارزش یک میلیارد و ۴9 میلیون و ۸۵ هزار و ۴9۲ دالر و سهمی برابر 
با 31 درصد کل تجارت ایران با این اتحادیه نیز صادرات کاالهای ایرانی بوده است. وی با بیان 
اینکه پس از اجرایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 
سال 139۸، تجارت ایران با این کشورها رشد قابل مالحظه ای را تجربه کرده است، تصریح 
کرد: در ســال 99 با وجود توقف تجــارت در مرزها و محدودیت های کرونایی در ارزش 
واردات و صادرات  به ترتیب یک درصد و و دو درصد  کاهش را تجربه کردیم، در صورتی 
که در کارنامه تجارت خارجی کشور در این سال کاهشی بیشتر از 1۵ درصد را شاهد بودیم 
اما تجارت با کشورهای عضو این اتحادیه تغییرات اندکی را نسبت به سایرین به همراه داشت. 
میراشرفی درخصوص میزان تجارت ایران با هریک از اعضای اتحادیه اوراسیا خاطرنشان کرد: 
روسیه با  ۶ میلیون و 300 هزار و ۸37 تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و 990 هزار و 
۴93 دالر اولین شریک ایران در این اتحادیه بوده که رشد 19 درصدی در فروش کاال به ایران 
و رشد 10 درصدی در خرید کاالی ایرانی نسبت به سال 9۸ داشته است و 77 درصد تجارت 
با این اتحادیه را در بر می گیرد. وی در خصوص تجارت ایران با روسیه گفت: پنج میلیون و 
۲۴0 هزار و ۴۴ تن کاال به ارزش ۲ میلیارد و 11۶ میلیون و 73 هزار و ۵7۶ دالر کاال از روسیه 
وارد کشور شده است که بیش از ۸9 درصد واردات از این اتحادیه به شمار می رود و یک 
میلیون و ۶0 هزار و 793 تن کاال به ارزش ۵09 میلیون و 917 هزار و 917 دالر کاالی ایرانی 
در سال 99 به روسیه صادر شده که ۴۸ درصد صادرات به این اتحادیه بوده است. معاون وزیر 
اقتصاد تاکید کرد: قزاقستان با یک میلیون و 7۸ هزار و ۵۸۵ تن به ارزش 3۶9 میلیون و ۲09 
هزار و ۵۶۴ دالر، دومین شریک تجاری ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که 7۴1 هزار 
و ۵10 تن کاال به ارزش ۲01 میلیون و ۲1۲ هزار و ۵0۸ دالر از این کشــور خریداری شده 
و 337 هزار و 7۵ تن کاالی ایرانی به ارزش 1۶7 میلیون و 997 هزار و ۵۶ دالر به آن صادر 
شده است. وی افزود: پس از قزاقستان نیز ارمنستان با یک میلیون و ۲۵1 هزارو 71۴ تن کاال 
به ارزش 3۲1 میلیون و ۸۶7 هزار و 973 دالر، سومین شریک ایران با خرید 30۴ میلیون و 
۵۴۸ هزار و ۸۲۵ دالر کاال و فروش 17 میلیون 319 هزار و 11۲ دالر کاال به ایران بوده است. 
میراشرفی اظهار داشت: بالروس با 19 هزار و ۴97 تن کاال به ارزش ۵۲ میلیون و 337 هزار 
دالر که ۲1 میلیون و 117 هزار و ۴۵۴ دالر آن، صادرات کاالهای ایرانی به این کشور و 31 
میلیون و ۲۲0 هزار و ۲۴1 دالر آن، فروش کاال از بالروس به ایران به عنوان چهارمین کشور 
قرار گرفته است. وی افزود: قرقیزستان پنجمین شریک تجاری ایران در اتحادیه گمرکی و 
اقتصادی اوراســیا در سال 99 با ۴0 هزار و ۵۲1 تن کاال به ارزش ۴۸ میلیون و ۴۲۶ هزار و 
30 دالر، که سهم صادرات کاالی ایرانی به این کشور ۴۵ میلیون و ۸۵1 هزار و ۶۲0 دالر و 
واردات از این کشور به ایران دو میلیون و ۵7۴ هزار و ۴10 دالر بوده است. 1۸3 میلیون نفر 
در پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا زندگی می کنند که نزدیک به 1۴0 میلیون نفر 
آن معادل 77 درصد در کشور روسیه هستند. بر اساس اعالم گمرک در 1۲ ماهه سال 99 در 
مجموع 1۴۵ میلیون و 700 هزار تن کاال به ارزش 73 میلیارد دالر از مبادی کشور صادر و 
وارد شده است که سهم صادرات 11۲ میلیون تن به ارزش 3۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دالر و 
سهم واردات 3۴ میلیون و ۴00 هزار تن به ارزش 3۸ میلیارد و ۴00 میلیون دالر بوده است.
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