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ë 10 ادامه از صفحه

معاون اول رئیس جمهــور در دیدار »علی  
خان اســماعیل اف«، نخســت وزیر قزاقســتان 
اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور قزاقستان 
به ایران،۱0 ســند در بخش دولتی و ۱۱ ســند در 
بخــش خصوصی دو کشــور به امضا رســید که 
نقطه عطفی در روابط دو کشــور است. معاون 
اول رئیس جمهور از آمادگی ایران برای اعزام 
شرکت های فعال در حوزه معدن به قزاقستان 
خبر داد و گفت: تهران آماده همکاری با آستانه 
در حوزه های بندر، سدســازی، ساخت نیروگاه 
برق آبــی، دانش بنیــان و ارائه خدمــات فنی و 
مهندسی اســت. مخبر بر استفاده از پول ملی 
دو کشــور در مبادالت تجــاری، تأکید و تصریح 
کرد: باید با حســن نیت و اراده جدی در مســیر 
اراده و خواســت رؤســای جمهــور در توســعه 
روابط ایران و قزاقستان گام برداریم. علی  خان 
اســماعیل اف نیــز در این دیــدار با اســتقبال از 
پیشنهاد معاون اول رئیس جمهوری اسالمی 
ایران، گفت: بســتر های الزم و ظرفیت های دو 
کشــور، مهیای ارتقای ســطح تبادالت تجاری 
ایران و قزاقستان و رسیدن آن به ۳ میلیارد دالر 
در سال است. نخست وزیر قزاقستان بر اهمیت 
ـ آستانه در  ارتقای ســطح همکاری های تهران 
بخش های ســوآپ نفت، صنعت، کشاورزی و 

علمی و فرهنگی، تأکید کرد.
اسماعیل اف، همچنین به موضوع امنیت 
غذایی و همکاری های دو کشور در این زمینه نیز 
اشاره و تصریح کرد: منشور سند امنیت غذایی 
تهیه شده است و بسیاری از کشور ها آن را تأیید 
کرده انــد که می توانــد در تأمین امنیت غذایی 

منطقه، اثرگذار باشد.
ë  اجــاس کشــورهای حاشــیه خــزر؛ فرصت 

مناسب اجرای توافقات سران

دیپلماســی  معــاون  صفــری،  مهــدی 
اقتصــادی وزارت امور خارجه نیز در اظهاراتی 
پیرامــون ســفر معــاون اول رئیس جمهــور و 
هیــأت عالیرتبــه بــه روســیه بــرای شــرکت در 
دومیــن اجــالس کشــورهای حاشــیه دریــای 
خــزر، گفت: دومیــن مجمع اقتصــادی خزر و 
دیدار های حاشیه ای نخســت وزیران و وزیران 
ایــن کشــورها، فرصــت مناســبی بــرای نهایی 
کردن و اجرایی شــدن توافق های ســران است. 
صفــری همکاری هــای حــوزه حمــل و نقــل، 
ترانزیت، کشــتیرانی، انرژی و محیط زیست را 
از محور ها و زمینه های اصلی فعالیت مجمع 
اقتصادی حاشیه دریای خزر برشمرد و گفت: 
اجــرای توافقات فیمابین کشــور های حاشــیه 

دریای خزر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
کشور های عضو باید نسبت به اجرا و عملیاتی 

کردن توافقات اهتمام جدی داشته باشند.
معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
خارجــه که همــراه معــاون اول رئیس جمهور 
برای حضور در دومین مجمع اقتصادی خزر به 
روسیه سفر کرده بود، به مالقات ها و دیدار های 
حاشــیه این مجمع اشــاره و خاطرنشــان کرد: 
رئیس جمهور کشــورمان با ســران کشــور های 
حاشــیه دریای خزر دیدار و مذاکراتی داشــته و 
توافقاتی نیز بین آنها حاصل شــده که دومین 
مجمع اقتصادی خزر و دیدار های حاشــیه ای 
نخســت وزیــران و وزرای این کشــور ها فرصت 
مناســبی بــرای نهایــی کــردن و اجرایی شــدن 
توافقات ســران اســت. صفری با اشــاره به نیاز 
برخی کشور های حاشیه دریای خزر به خدمات 
فنــی و مهندســی و کاال هایــی نظیــر مصالــح 
ســاختمانی و قطعــات خــودرو افــزود: بــرای 
بــه دســت آوردن بازار هــای صادراتــی باید در 
تأمین نیاز های کشــور های همسایه و صادرات 
محصوالت مورد نیاز آنها کوشا باشیم، چرا که 
اگر در این رقابت کوتاهی کنیم، کشور های دیگر 

بسرعت از این فرصت استفاده خواهند کرد.
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
خارجــه همچنین با اشــاره بــه توافقــات ایران 
و  ترانزیتــی  همــکاری  درخصــوص  روســیه  و 
ســرمایه گذاری بــرای مســیر راه آهــن رشــت-

آســتارا، گفت: خوشــبختانه در حوزه گمرک با 
کشــور روسیه مســیر ســبز گمرکی ایجاد شده و 

توافق مربوطه میان دو کشور به امضا رسید.
صفری با بیان اینکه نشســت معــاون اول 
رئیــس جمهور با فعاالن اقتصــادی و مدیران 
شــرکت های بــزرگ روســیه در حــوزه نفــت و 
گاز از اهمیــت فراوانی در توســعه مناســبات و 
ارتقای سطح همکاری های فیمابین برخوردار 
است، تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور 
جلسه ای نیز با استانداران روسیه داشت که این 
جلســه نیز بســیار با اهمیت اســت و مذاکرات 
این نشست می تواند بسترساز گسترش روابط 

تجاری و اقتصادی میان تهران و مسکو باشد.
ë بازار 600 تا 700 میلیارد دالری پیش روی ایران

علیرضا پیمان پاک؛ رئیس سازمان توسعه 
تجارت پیش از سفر هیأت عالی رتبه کشورمان 
به روســیه برای شــرکت در اجالس کشــورهای 
ساحلی حاشــیه خزر به خبرگزاری ایرنا گفت: 
در صورت ایجاد تجارت آزاد منطقه ای، بازاری 
۶00 تــا۷00 میلیــارد دالری پیــش روی ایــران 
قرار می گیرد. رئیس ســازمان توســعه تجارت 

بیــان داشــت: طــی پنــج ماهه نخســت ســال 
۱۴0۱، توسعه صادرات به کشور آذربایجان ۸۴ 
درصد رشــد داشــته و صادرات به کشور روسیه 
در مقایســه با دوره قبل نیز ۳۱ درصد افزایش 
داشــت و میزان صادرات به ترکمنستان هم با 
۴0 درصد رشــد همراه بوده اســت. پیمان پاک 
ادامه داد: مشــخصاً در مورد کشور روسیه که از 
پیشروترین کشورهای منطقه و کشوری صنعتی 
و فعــال در حــوزه تکنولــوژی و فناوری اســت، 
بیش از ۶0 درصد صادرات یک سال اخیر ما به 
محصوالت صنعتی نظیر کاتالیست، تجهیزات 
حوزه نفت و گاز، توربین و کمپرسور اختصاص 
پیــدا کرده و در حوزه داروهای بیوتکنولوژی نیز 
قراردادی طی یکی دو ماه آینده برای صادرات 
داروهــای ضدســرطان منعقد خواهیــم کرد. 
رئیس ســازمان توســعه تجارت تأکیــد کرد: بر 
توســعه ناوگان حمل و نقل دریای خزر تمرکز 
کرده ایم و عالوه بر مذاکرات جدی با کشتیرانی 
جمهوری اسالمی، با چندین شرکت خصوصی 
کشتیرانی فعال در جنوب کشور گفت وگو و آنها 
را بــه ســرمایه گذاری و حضــور در دریــای خزر 
متمایل کرده ایم و در حال تجهیز دریای خزر به 
ناوگان حمل و نقل جدید هستیم. پیمان پاک 
توســعه ظرفیت های بندری با کمک سازمان 
بنــادر را از دیگــر برنامه هــای در دســت اقــدام 
برشــمرد و افزود: الیروبی بندر آستارا که بیش 
از ۹ ســال متوقــف بــوده مجــدداً آغــاز شــده و 
ظرف یکی دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید 
و همین باعث می شود ظرفیت بندری آستارا 
برای توسعه صادرات به آذربایجان، قزاقستان 
و روسیه فعال شود. وی با اشاره به برنامه های 
در دســت اقدام برای توســعه زیرساخت های 
بندر کاسپین نیز گفت: تالش دولت این است 
که بتواند راه آهن رشت - کاسپین را فعال کند و 
این مسیر کوتاه ریلی باعث می شود که کریدور 
شــمال - جنوب فعال تر شــود. تســهیالتی که 
در بنــدر امیرآبــاد فراهم شــده و ایجاد خطوط 
منظم دریایی به بنادر آکتائو، آستاراخان و سایر 
بنادر روســیه و همچنین بنادر دیگر کشورهای 
حاشیه خزر از جمله اقدامات و فعالیت هایی 

است که در دولت سیزدهم انجام شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: 
تمرکــز معــاون اول رئیس جمهور بــر کریدور 
شــمال - جنــوب و برگــزاری جلســات متعدد 
بــرای رفع نواقص این کریدور از دیگر اقدامات 
دولت است که البته ملموس ترین، مهم ترین 
و اولویت دارتریــن پــروژه در ایــن زمینــه فعال 
کردن پروژه ریلی رشت - آستارا است که آقای 

مخبر بجــد پیگیر این موضوع هســتند. وی با 
تأکیــد بــر اینکه گمــرک جمهوری اســالمی با 
جدیت در حال پیگیری مسائل گمرکی است 
و دســتاوردهای خوبی نیز حاصل شده است، 
اظهار داشــت: بعد از سال ها یک موافقتنامه 
ســه جانبه گمرکی میان آذربایجان، روســیه و 
ایران برای رفع مشکالت گمرکی و تسهیل امور 
مربوط به گمرک منعقد شــده اســت. پیمان 
پاک ایجاد کریدور سبز با کشور روسیه را از دیگر 
برنامه هــا و اقدامــات در دســت انجــام عنوان 
کــرد و گفــت: ایجاد کریدور ســبز طی چند ماه 
اخیر تجربه بســیار موفقی بــود و هم اکنون در 
حال توسعه این برنامه هستیم و شرکت های 
توانمنــد را به این ســمت هدایــت می کنیم تا 
بتوانند از افزایش ظرفیت کریدور سبز گمرکی 
استفاده کنند و در کوتاه ترین زمان و با حداقل 

مــدارک بتواننــد کاالهــای خــود و بخصــوص 
کاالهــای فســادپذیر را به این کشــورها منتقل 
کننــد و متحمــل معطلــی، خســارت و هزینه 

نشوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت به مذاکرات 
تعرفه ای نیز اشــاره و خاطرنشان کرد: در حال 
انجــام مذاکــرات بســیار جــدی بــا کشــورهای 
از  کــه  اوراســیا درخصــوص تعرفــه هســتیم 
کشورهای حاشــیه دریای خزر کشور قزاقستان 
و کشــور روســیه عضــو ایــن معاهده هســتند و 
کاری که ســازمان توســعه تجــارت با همکاری 
ســایر دســتگاه ها دنبال کرده، پنج دور مذاکره 

حضــوری و بیــش از ۹ دور مذاکرات وبیناری با 
این کشــورها برگــزار کرده ایم و شــاید مجموع 
کاری که در این یک ســال انجام شــده بیشتر از 
فعالیت هــا و نشســت هایی بــوده که طی ســه 
ســال گذشــته برای عضویت ایــران در تجارت 
آزاد اورســیا صــورت گرفتــه اســت. وی ادامــه 
داد: پیش بینی می شــود که تا آذرماه مذاکرات 
کارشناسی به اتمام برسد و موافقتنامه مربوطه 
هــم از منظر حقوقــی و هم از نظر کــد کاالها و 
تخفیف ها و صفر شــدن تعرفه ها امضا شود و 
پس از آن برای تصویب به دولت ها و مجالس 
کشــورها ارائه خواهد شــد تا اولین تجارت آزاد 
منطقه ای را شــاهد باشــیم که همیــن تجارت 
آزاد بــازار ۶00-۷00 میلیــارد دالری را پیــش 
روی صنعــت و حــوزه تجــارت ما قــرار خواهد 
داد؛ چراکه در بســیاری از کاالها که این کشورها 

واردکننده هســتند ما دارای مزیت هستیم و با 
کاهش تعرفه هــا به راحتی می توانیــم در این 
کشورها رقابت کنیم و بازارها را به دست آوریم. 
وی در ادامــه اظهــار کــرد: در بخش کشــاورزی 
بــه دلیل کمبود منابع آب در کشــور، مذاکراتی 
درخصــوص کشــت فراســرزمینی در ماه های 
گذشــته انجام شــده و در ســفر معــاون اول به 
روسیه با توجه به حضور وزیر جهاد کشاورزی، 
فرصت خوبی برای پیگیری این موضوع وجود 
دارد. رئیــس ســازمان توســعه تجــارت افزود: 
کشت فراسرزمینی در کشورهایی که با ما همسو 
هستند و به نوعی قرابت سیاسی و استراتژیک 

با ایــران دارنــد می تواند منجر به این شــود که 
بخشــی از کاالهــای مــورد نیــاز خــود را در ایــن 
کشورها با خیال آسوده و با هزینه های پایین تر 
تولید و امنیت غذایی کشور را تأمین کنیم. طی 
چند ماه گذشــته موافقتنامه ای را در خصوص 
مشــارکت امنیت غذایی کشورهای اسالمی در 
قزاقســتان امضا کردیم که در سفر آقای مخبر 

این موضوع هم پیگیری خواهد شد.
وی  به این سؤال که بین این مجمع با دوره 
قبل در دو سال گذشته چه تفاوت هایی وجود 
دارد نیز پاســخ داد و گفت: وضعیت امروز در 
جهان و چالش های به وجود آمده نظیر جنگ 
روسیه و اوکراین و نگرانی های اقتصادی میان 
چیــن و غــرب و امریــکا و هم اوضــاع بحرانی 
اروپا، اینهــا همگی مجموعه هــای منطقه ای 
پیوندهــای  کــه  می کنــد  ترغیــب  را  جهانــی 
اســتراتژیک بــا هــم ایجــاد کننــد. پیمان پاک 
همچنین گفت: حوزه دریایی خزر هم بســیار 
ژئوپلیتیک و مهم اســت و ارتباط استراتژیک 
کشــورهای این حوزه می تواند باعث شــود که 
این پنج کشــور با توجه به ظرفیت های بزرگی 
که در بخــش انرژی، تجــارت و امنیت غذایی 
دارند، بتوانند در برابر بحران ها، تنش ها و آثار 
ناشــی از اتفاقات غیرقابــل پیش بینی مقاوم 
شــوند. پیمان پاک در جریان ســفر به روسیه و 
شــرکت در اجالس کشورهای حاشیه خزر نیز 
در دیــداری با یکــی از مقامات بانکی روســیه، 
بــر توســعه همکاری هــای بانکــی دو کشــور، 
اســتفاده از ارزهای محلی، تأمین منابع مالی 
اجرای پروژه ها و صدور ضمانت ها تأکید کرد. 
همچنیــن در دیدار پیمان پــاک با نمایندگان 
یکــی از بزرگتریــن فروشــگاه های زنجیــره ای 
روســیه درخصوص ســازکارهای تأمین اقالم 
مــورد نیــاز کشــور روســیه بویــژه محصــوالت 
کشاورزی و لبنیات بحث و تبادل نظر شد و در 
پایان این دیدار رئیس سازمان توسعه تجارت 
از ایــن گــروه برای ســفر به کشــورمان و بازدید 
از توانمندی هــای شــرکت های ایرانــی و عقد 

قراردادهای همکاری دعوت کرد.
ë  توســعه همکاری های ایران و روسیه در زمینه 

انرژی

جــواد اوجــی؛ وزیــر نفت کشــورمان نیز که 
بــه همــراه معــاون اول رئیــس  جمهــوری و 
هیأت ایرانی برای شرکت در دومین همایش 
اقتصــادی خزر به روســیه ســفر کرده بــود، در 
حاشــیه این مجمع با اشــاره به همکاری های 
ایــران و روســیه در حــوزه انــرژی اظهــار کــرد: 
ایران و روسیه به  عنوان کشورهای صادرکننده 

گاز همکاری هــای فراوانــی در حــوزه ســوآپ 
انــرژی انجام داده اند و در ســفر به روســیه هم 
تفاهم هــای تــازه ای بــرای ایجاد تأسیســات و 
مشــترک  گازی  میدان هــای  از  بهره بــرداری 
ایجاد می شــود. وی با اشاره به جایگاه شرکت 
در  گاز  و  نفــت  روســیه در صنایــع  پــروم  گاز 
دنیــا از ســرمایه گذاری مشــترک بــرای تولیــد 
ال ان جــی )گاز طبیعــی مایــع( و فناوری های 
مرتبط با تأسیســات گازی خبــر داد و تصریح 
کرد: خوشــبختانه با این شرکت و شرکت های 
دیگــر مذاکرات خوبی انجام شــده که ســقف 
تفاهمنامه های آن تا ۴0 میلیارد دالر می رسد 
و ایــن شــرکت ها در میدان هــای نفــت و گاز 
کشورمان سرمایه گذاری می کنند و هزینه های 
تولیــد  بخــش  از  بهره بــرداری  از  پــس  را  آن 
برداشــت خواهنــد کــرد. وزیر نفــت همکاری 
دو کشــور ایــران و روســیه در میدان های پارس 
شــمالی، کیــش و فشــارافزایی میــدان پارس 
جنوبــی را موضوعــی مهــم برشــمرد و اظهار 
کرد: در زمینه صادرات گاز به پاکستان و عمان 
نیــز تفاهمنامه هایی امضا کرده ایــم و احداث 
خــط لوله صادرات به این دو کشــور همســایه 
بــه  صــورت مشــترک میــان ایــران و روســیه 
انجــام خواهد شــد. اوجی با اشــاره به ســوآپ 
فرآورده هــای نفتــی ماننــد بنزیــن در دریــای 
خزر و نیز تهاتــر اقالم غیرنفتی با نفت گفت: 
دو کشــور قادر هســتند تا ۱0 میلیون تن سوآپ 
فرآورده های نفتی و غیرنفتی داشته باشند که 
خوشبختانه تأسیسات زیربنایی آن وجود دارد.

ë  رشــد 30 درصــدی تجــارت بیــن کشــورهای 

حاشیه خزر

و  اقتصــاد  وزیــر  خانــدوزی؛  سیداحســان 
دارایی  نیزدر حاشیه دومین همایش اقتصادی 
دریــای خــزر، ضمــن اشــاره بــه ظرفیت هــای 
معطل مانــده بزرگــی کــه در حــوزه تعامالت 
اقتصادی میان کشــورهای حاشیه دریای خزر 
وجــود دارد از رشــد ۳0 درصــدی تجــارت بین 
کشــورها در یک ســال اخیر به  عنوان نشانه ای 
برای اراده سیاسی کشورهای عضو برای توسعه 
همکاری ها نام برد. وی با ارائه پنج محور برای 
همکاری میان اعضا اظهار کرد: تکمیل سریع 
کریدورهای شــمال - جنوب، کشورهای دریای 
خــزر را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل 
می سازد. وزیر امور اقتصاد و دارایی بر آمادگی 
ایــران برای همکاری با ســایر کشــورها در خط 
آهن اینچه برون، خط آهن آســتارا و همچنین 
گسترش ظرفیت های کشتیرانی در دریای خزر 

تأکید کرد.
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