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توليد

انتقاد از عدم اجرایی شدن موافقتنامههای تجاری در اکو

ضرورت تسهیل صدور روادید تجار اکو برای توسعه همکاریهای تجاری
گروه بازرگانی  -نشست روســای اتاقهای بازرگانی و
صنعت عضو اکو (رویکرد جدید اتاق اکو )2025-2022
به صورت مجازی برگزار شــد و روســا و نایبرئیسان
اتاقهای بازرگانی کشــورهای پاکســتان ،آذربایجان ،افغانستان،
قرقیزستان ،قزاقســتان ،ترکمنستان و ازبکســتان به همراه دبیرکل
سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به بحث و تبادل نظر پیرامون
موضوع توسعه و گسترش همکاری بخشهای خصوصی کشورهای
عضو از طریق اتاقهای بازرگانی و همچنین راهها و موانع گسترش
تجارت و سرمایهگذاری مشترک پرداختند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،غالمحسین شــافعی رئیس اتاق ایران و
اتاق اکو در این نشست با بیان اینکه سازمان همکاریهای اقتصادی
(اکو) ،در چهار راه کریدورهای شــرق-غرب و شمال -جنوب از
جمله کریدورهای اسالم آباد -تهران -استامبول ( )ITIکه شبهقاره
هند را به شرق اروپا متصل میکند ،قرار دارد گفت :بیشک عملیاتی
شدن طرح کریدورهای حملونقل در شمال-جنوب و شرق-غرب
از جمله  ITIبه کاهش هزینــه و زمان حملونقــل کمک کرده و
ایجاد درآمد ،افزایش تجارت و رونــق همکاریهای اقتصادی بین
کشورهای عضو اکو را در پی خواهد داشت.
او با اظهار تأســف از پایین بودن حجم مبادالت تجاری در ســطح
کشــورهای اکو ادامه داد :آمار موجود حکایت از آن دارد که حجم
مبادالت تجاری اخیر این سازمان با جهان در سال ( 2021بر اساس
آمار مرکز بینالمللی تجارت  )ITCحدود  927میلیارد دالر بوده که
از این میزان تنها  8.1درصد سهم تجارت درون منطقهای بوده است.
همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو نیز بر
اساس آخرین آمار موجود (مرکز بینالمللی تجارت  ،)ITCتنها 1.7
درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان است که رقمی بسیار
پایینتر از انتظارات و پتانسیلهای اقتصادی موجود در منطقه است.
شافعی با اشاره به خطرات جدی رویدادهایی مانند شیوع کرونا برای
تجارت و سرمایهگذاری کشــورهای عضو اکو بیان کرد :اتاقهای
بازرگانی عضو باید تالش کنند تا مدلهای تجاری خود را متناسب
با ریسکهای موجود تطبیق داده و در موضعی قرار گیرند که خود را
نماینده صنایع کوچک و متوسط ( )SMEبدانند و با ارائه خدمات
متعدد به این صنایع ،توسعه راهکارهای تجارت الکترونیک و تسریع
در اجرائی شــدن موافقتنامههای منطقهای از جمله موافقتنامه
تجاری اکو ،موافقتنامه تسهیالت ویزایی و موافقتنامه گسترش
و حمایت سرمایهگذاری خارجی بر مشکالت موجود فائق آیند.
او ادامه داد :اجرائی شــدن موافقتنامــه تجاری اکــو (اکوتا) از

زمان امضا در ســال  2003و تبدیل آن به موافقتنامه تجارت آزاد
همچنین تسهیل گردش مالی بین اعضا از طریق بهرهگیری از مزایا
و پتانســیلهای اتحادیه پایاپای اکو ( )ECUمیتواند در این راستا
راهگشا باشد.رئیس اتاق ایران گفت :تسهیل صدور روادید و ایجاد
برچســب ویزای اکو برای تجار و بازرگانان و سرمایهگذاران اکو،
برقراری پروازهای منظم و مستقیم بین کشــورهای منطقه ،اتصال
شبکههای برق و ایجاد بازار برق اکو به همراه سوآپ نفت و گاز نیز
از جمله راهکارهایی اســت که میتواند برای توسعه همکاریهای
تجاری و سرمایهگذاری در منطقه مورد توجه قرار گیرد.
شافعی افزود :برای نیل به همگرایی در منطقه الزم است برخی موارد
نظیر گردشگری و به ویژه گردشگری سالمت ،همکاری مسنجم تر
در بخش انرژی ،تولید مشترک و ایجاد برند مشترک خودروی اکو،
همکاری در زمینه تسهیالت گمرکی الکترونیکی و ایجاد پنجره واحد
گمرک الکترونیکی مورد توجه بیشتر قرار گیرند.
شافعی با تأکید بر ضرورت برقراری ارتباط مؤثر میان اتاقهای عضو
به صورت روزمره و آنی در دور جدید فعالیتهای اتاق اکو گفت:
با استفاده از پلتفرمهای موجود میتوان این ارتباط را برقرار کرد تا

به خصوص اتاقهای بازرگانی آســیای میانه بهصورت فعاالنه در
جلســات حضوری و مجازی که بهصــورت دورهای و در فواصل
زمانی توسط اتاق اکو سازماندهی خواهد شد مشارکت کنند.
همچنین رئیس اتاق اکو از نمایندگان اتاقهای عضو درخواست کرد
تا مشکالت موجود در حوزههای تجارت ،سرمایهگذاری ،روادید،
ترانزیت و حملونقل ،بانکداری و نقلوانتقال وجوه و یا هر مورد
دیگری که از منظر بخش خصوصی مانع تعامالت اقتصادی مشترک
است را به اتاق اکو منعکس کنند تا در دبیرخانه اکو در تهران مورد
بررسی و چارهجویی قرار گیرد.
برگزاری جلسات مجازی در فواصل کوتاه زمانی و با حضور نماینده
دبیرخانه سازمان اکو برای بررسی دقیقتر تحوالت اقتصادی ،تجاری
و سرمایهگذاری مشــترک اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو اکو
پیشــنهاد دیگری بود که رئیس اتاق اکو با هدف عملکرد موفقتر و
منسجمتر مطرح کرد.
انتقاد از عدم اجرایی شدن موافقتنامههای تجاری در اکو
در این نشست همچنین علیرضا یاوری معاون بینالملل اتاق ایران ،با
تأکید بر لزوم اجرائی شدن موافقتنامههای امضا شده در چارچوب

این ســازمان از جمله موافقتنامه تســهیالت صدور روادید برای
تجار و بازرگانان اکو ،موافقتنامه تأســیس بانک توسعه و تجارت
اکــو ( ،)ETDBموافقتنامه چارچوب حملونقــل و ترانزیت
اکو (( ،TTFAموافقتنامــه چارچوب همکاریهای تجاری اکو،
موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) و موافقتنامه گســترش و حمایت
از ســرمایهگذاری خارجی اکو ( )APPIگفت :متأسفانه تاکنون با
وجود تالشهای فراوان به جز بانک توسعه تجارت اکو که آن هم در
راستای ارائه خدمات و تسهیالت به پروژههای دولتی فعالیت کرده
سایر موافقتنامهها از جمله اکوتا هنوز اجرائی نشدهاند که امیدواریم
با همکاری اتاقهای عضو بتوانیم در این راستا فعالیت کنیم.
او گفت :عالوه بــر تالش برای اجرائی شــدن توافقنامههای قبلی،
تالش برای تقویت تجارت و سرمایهگذاری مشترک در سایر زمینهها
از جمله گردشگری ،انرژی ،ترانزیت در منطقه اکو باید در دستور کار
کشورهای عضو قرار گیرد.
هزینههای باالی تجارت درون منطقهای اکو مانع توسعه تجارت
خسرو ناظری ،دبیرکل ســازمان اکو نیز در این نشست با بیان اینکه
تجارت درون منطقهای اکو تنها حدود  8.2درصد تجارت منطقه با
جهان است گفت :دالیل متعددی برای این سهم کم وجود دارد ،از
جمله عدم مکمل بودن میان اقتصادهای منطقــه ،هزینههای باالی
راهاندازی و انجام تجارت و هزینههای باالی تجارت درون منطقهای
به دلیل موانع تعرفهای و غیرتعرفهای که میتوان از آنها نام برد.
دبیرکل اکو ادامه داد :بخش خصوصی به عنوان موتور رشــد در هر
اقتصادی عمل میکند و دبیرخانه اکو همواره برای مشارکت بخش
خصوصی در تمامی طرحها برای یکپارچگی اقتصادی و رشد پایدار
منطقه ارزش زیادی قائل بوده است.
او تأکید کرد :یکی از موانع عمدهای که جامعه تجاری اکو در تسهیل
تجارت با آن مواجه است ،صدور به موقع ویزا است .جامعه تجاری
در سراسر جهان دارای موقعیت استراتژیک هستند و برای حل مسائل
مختلف آنها ،از جمله تسهیل ویزا ،پیشنویس پروژه مطالعاتی برای
دریافت نظرات کشورهای عضو تدوین شــده که مقرر است نتایج
این نظر ســنجی در اجالس نمایندگان دائم و شورای وزرا جهت
تصمیمگیری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ناظری گفت :توافقنامه ترویج و حمایت از سرمایهگذاری ((APPI
توسط چهار کشور عضو اکو تصویب شــده است و به زودی برای
تقویت اعتماد ســرمایهگذاران در منطقه اکو عملیاتی خواهد شد.
همچنین انتظار میرود عملیاتی شــدن شــرکت بیمــه اتکایی اکو
(( ERCبه زودی چشمانداز تجارت امن را در منطقه ایجاد کند.

برگزیده ها
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

افزایش تجارت با اروپا بدون FATF
امکانپذیرنیست

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس خاطر نشان کرد :اگر تحریمها برداشته شود
اما از سوی دیگر مواضع ما در این زمینه  FATFمشخص نشود باز هم نمیتوان
به اوجگیری روند تجارت با کشورهای اروپایی امیدوار بود چراکه بانکداری
این کشــورها از قوانین بینالمللی تبعیت میکنند.به گزارش اقتصادسرآمد ،شریف نظام
مافی  ،از منتفی شدن کانال مالی ایران و سوئیس که برای کمکهای بشردوستانه بود خبر
داد و افزود :امکان توافق برجام نیاز و ایجاد این کانال را از منظر طرف ایرانی کمرنگ کرده
است از اینرو شاهد هیچ پیشرفتی در این زمینه نبودیم.وی روند صادرات با سوئیس در 6
ماه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و افزود :تجار و شرکتهای سوئیسی میدانند
در شرایط تحریم چگونه سازوکارهای تجاری خود را دنبال کنند؛ از اینرو حجم مبادالت
رو به افزایش رفته است اما متاسفانه اتفاقهای اخیر اثر منفی در حجم تجارت با این کشور
گذاشته است.این فعال اقتصادی با اشاره به نقش کلیدی سوئیس در تبادالت غالت ،خاطر
نشان کرد :سوئیس شاهرگ غالت ایران است و مبادالت بزرگ غالت ایران در سوئیس
بسته میشود از این جهت این کشور نقش مهمی در حوزه غالت ایفا میکند.به گفته این
فعال اقتصادی؛ بزرگترین دفاتر شــرکتهای غالت جهان در ژنو است و همین موضوع
این امکان را ایجاد کرده است که ایران قرارداد ذرت خریداری شده از برزیل را در ژنو امضا
کند.نظام مافی سوئیس را شریک اصلی ایران در زمینه دارو و غالت معرفی کرد و افزود:
حجم صادرات به سوئیس قابل توجه اســت؛ قطعات نیمه تمام شده صنعتی ،خشکبار و
کاالهای سنتی در حوزه کشاورزی را به این کشور صادر کردیم.وی با بیان اینکه سوئیسیها
میدانند ایران گزینه مناسب برای گاز این کشور است ،تصریح کرد :سوئیس چندین سال
پیش از سایر کشور ایران را جزو تامینکنندگان اصلی انرژی دانستند و وزیر خارجه این
کشور با ایران قرارداد گاز منعقد کرد و این موضوع نشان میدهد ایران گزینه مناسب برای
گاز سوئیس است و ایران میتواند جایگزین روسیه برای تامین گاز شود.به گفته رئیس اتاق
بازرگانی ایران و سوئیس؛ اگر روابط سیاسی و تجاری بین این دو کشور خوب شود ایران
میتواند یکی از تامینکنندههای گاز برای صنعت و جامعه اروپا شود.این فعال اقتصادی با
اشاره به نقش تحریمها در کاهش روند تجارت با سوئیس ،افزود :تحریمها اجازه نمیدهد
که روابط تجاری ما با این کشور گستردهتر شود این در حالیست که اقتصاد این دو کشور
مکمل یکدیگر هستند و در طول تاریخ همینگونه بوده است .سوئیس برای ایران تحریمی
در نظر نگرفته است اما اگر اتحادیه اروپا برای ایران تحریم در نظر بگیرد این کشور خود را
متعهد به اجرای این تحریمها میداند .اگر اتحادیه اروپا به تحریمهای قبل از برجام یعنی
تحریمهای اتحادیه اروپا بازگردد تردید نداشته باشــید که سوئیس مجبور خواهد بود به
تعهدات خود به اتحادیه اروپا عمل کند.

رییس سازمان توسعه تجارت

مجمع اقتصادی خزر بازاری ۶۰۰میلیارد
دالری را پیش روی ایران قرار میدهد
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به در پیش بودن سفر معاون اول رییس جمهور
به روسیه برای حضور در نشست اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر گفت :در
صورت ایجاد تجارت آزاد منطقهای بازاری  ۶۰۰تا ۷۰۰میلیارد دالری پیش روی ایران
قرار میگیرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،علیرضا پیمان پاک در پاسخ به این پرسش که وضعیت
تجارت ما با کشورهای حوزه دریای خزر االن چگونه است ،گفت :طی پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱
توسعه صادرات به کشور آذربایجان  ۸۴درصد رشد داشته و صادرات به کشور روسیه در مقایسه
با دوره قبل  ۳۱درصد افزایش داشــته و میزان صادرات به ترکمنستان نیز با ۴۰درصد رشد همراه
بوده است.رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر سبد صادراتی کشور از کاالهای سنتی به
کاالهای صنعتی تصریح کرد :در توسعه صادراتی که در این مدت صورت گرفته ،اقالم سبد صادراتی
کشور نیز تغییر یافته است .یعنی از صادرات سنتی که عموم ًا شامل محصوالت کشاورزی و میوه و
ترهبار بوده ،به سمت کاالهای صنعتی سوق پیدا کرده است .مشخص ًا در مورد کشور روسیه که از
پیشروترین کشورهای منطقه و کشوری صنعتی و فعال در حوزه تکنولوژی و فناوری است ،بیش
از  ۶۰درصد صادرات یک سال اخیر ما به این کشور به محصوالت صنعتی نظیر کاتالیست ،تجهیزات
حوزه نفت و گاز ،توربین و کمپرسور اختصاص پیدا کرده و در حوزه داروهای بیوتکنولوژی نیز
قراردادی طی یکی دو ماه آینده برای صادرات داروهای ضدسرطان منعقد خواهیم کرد.وی ادامه داد:
در بخش صادرات لوازم خانگی ،قطعات خودرو و مصالح ساختمانی نیز اقدامات خوبی صورت
گرفته است و در کل صادرات کشور به نوعی از محصوالت سنتی و آببر به سمت محصوالت
صنعتی و فناوریهای پیشرفته که از مزیتهای رقابتی جمهوری اسالمی ایران محسوب میشوند
تغییر جهت داده اســت.پیمان پاک با بیان اینکه توســعه بازار و افزایش مبادالت نیازمند توسعه
زیرساختهای تجاری و صادراتی است خاطرنشان کرد :در این راستا بر توسعه ناوگان حمل و نقل
دریای خزر تمرکز کردهایم و عالوه بر مذاکرات جدی با کشتیرانی جمهوری اسالمی ،با چندین
شرکت خصوصی کشتیرانی فعال در جنوب کشور گفتگو و آنها را به سرمایهگذاری و حضور در
دریای خزر متمایل کردهایم و در حال تجهیز دریای خزر به ناوگان حمل و نقل جدید هستیم.وی
توسعه ظرفیتهای بندری با کمک سازمان بنادر را از دیگر برنامههای در دست اقدام برشمرد و
افزود :الیروبی بندر آستارا که بیش از  ۹ســال متوقف بوده مجددا ً آغاز شده و ظرف یکی دو ماه
آینده به اتمام خواهد رسید و همین باعث میشود ظرفیت بندری آستارا برای توسعه صادرات به
آذربایجان ،قزاقستان و روسیه فعال شود.رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برنامههای در
دست اقدام برای توسعه زیرساختهای بندر کاسپین ،گفت :تالش دولت این است که بتواند راهآهن
رشت  -کاسپین را فعال کند و این مسیر کوتاه ریلی باعث میشــود که کریدور شمال  -جنوب
فعالتر شود .تسهیالتی که در بندر امیرآباد فراهم شده و ایجاد خطوط منظم دریایی به بنادر آکتائو،
آستاراخان و سایر بنادر روسیه و همچنین بنادر دیگر کشورهای حاشیه خزر از جمله اقدامات و
فعالیتهایی است که در دولت سیزدهم انجام شده است.

به همت معاونت کمیسیونها ،مجامع و شوراهای اتاق ایران

اتاق ایران با سازمان مدیریت صنعتی
تفاهمنامههمکاریامضاکرد

معاونت کمیسیونها ،مجامع و شوراهای اتاق ایران در راستای رویکرد استراتژیک
خود در حوزه ارائه خدمات آموزشــی ،مشــاورهای و مدیریتی با سازمان مدیریت
صنعتی تفاهمنامه همکاری امضا کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،معاونت کمیسیونها،
مجامع و شــوراهای اتاق ایران یک تفاهمنامه همکاری با ســازمان مدیریت صنعتی امضا کرد.
این تفاهمنامه در راســتای رویکرد اســتراتژیک این معاونت در حوزه ارائه خدمات آموزشی،
مشاورهای و مدیریتی منعقد شــد .با امضای این تفاهمنامه ،قرار است اتاق ایران از ظرفیتهای
ســازمان مدیریت صنعتی به عنوان سازمانی با بیش از  50سال ســابقه فعالیت در زمینه مسائل
اقتصادی و مدیریتی ،در راســتای تولید دانش تخصصی و تبادل آن با ذینفعان اســتفاده کند.
توسعه حرفهای ،افزایش کارایی و بهرهوری در اتاق ایران ،کمک به توسعه ظرفیتهای سازمانی
و جانشینپروری و تقویت ظرفیت بنگاههای کوچک و متوسط عضو اتاق از مهمترین اهداف
امضای این تفاهمنامه است.

افزایش دو برابری تجارت ایران با شرق
قاره آفریقا در ۵ماه نخست امسال

معاون ارتقای کسب و کارهای تجاری سازمان توسعه تجارت گفت :تجارت ایران با شرق قاره آفریقا
در  ۵ماه نخست امســال برابر با حجم تجارت انجام شــده در این منطقه در سال گذشته بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،ســید احمدرضا عالیی طباطبایی در یک برنامه تلویزیونی ،اظهار داشت:
اقدامات انجام شده در حوزه تجارت خارجی ،در واقع مجموعه تالشها ،برنامهها و اقداماتی است
که تاثیر کوتاهمدتی نداشته و در بهترین حالت ،در میانمدت و بلندمدت نتیجهبخش خواهد بود که در
این حوزه کاری ،میانمدت زمانی بین یک تا  ۲سال بوده و بلندمدت زمان  ۳سال یا بیشتر از آن است.
وی افزود :در این مدت ،برای توسعه تجارت با کشــورهای اولویت همکاری شماره یک تجاری با
ایران ،اقداماتی در خصوص رفع مشکالت زیرساختی مانند ایجاد یا تقویت خطوط لجستیکی صورت
گرفته است .به طور مثال ،در گذشته کانال لجســتیک دریایی بین ایران و عمان وجود نداشته که در
این مدت ایجاد شده است .مطمئن ًا در نگاه آماری نتایج این اقدام ،نمیتواند در یکی دو ماه خودش را
نشان دهد و واقعبینانه این است که نیاز به زمان یکساله بوده که نتایج آن مشخص شود.معاون ارتقای
کسبوکارهای تجاری سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه پس از یکسال ،اگر جهتگیری این
اقدامات مثبت باشد و این مثبت ادامهدار باشد ،میتوان این تاثیر را معنادار تفسیر کرد و اگر نوسانی
باشد ،یک زمان کم و یک زمان زیاد ،ممکن است تحتتاثیر عوامل دیگر قرار گرفته باشد.

تامین صفر تا صد سرمایه در گردش
مرغداریها پس از حذف ارز 4200

رئیس انجمن ملی تولید کنندگان زنجیره ای گوشــت
مرغ گفت :صفر تا صد ســرمایه در گردش واحدهای
مرغداری ها از جمله مرغــداری هایی که بعد از حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی دچار مشکل شدند تامین و محصول
آنها با قیمت توافقــی خریداری میشــود.به گزارش
اقتصادسرآمد ،عبدالعلی طهماسبی رئیس هیئت مدیره
انجمن ملی تولیــد کنندگان زنجیره ای گوشــت مرغ
درباره امکان زنجیره ســازی واحدهای کوچک طیور
برای اقتصادی کردن آنها اظهار داشــت :مرغداری که
بعد از حذف ارز  4200تومانی مشکل تامین نقدینگی و
سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت دارد ،این آمادگی
وجود دارد که نقدینگی آنها تامین و مرغ تولیدی آنها با
قیمت توافقی خریداری شود.وی افزود :بر این اساس
گوشت تولیدی با همکاری یکدیگر تولید و گوشت مرغ
با یک برند واحد در بازار عرضه خواهد شد؛ مرغداران
میتوانند این اطمینان را داشــته باشند که از تولید خود
سود الزم را به دست آورند و تولیدات آنها با ضرر و زیان
همراه نخواهد بود.رئیس هیئت مدیره انجمن ملی تولید
کنندگان زنجیره ای گوشت مرغ ادامه داد :در این توافق
مرغداران کل فارم و شرکت های زنجیرهای کل سرمایه
در گردش مورد نیاز تولید را تامین میکنند و در نهایت
محصول را با قیمت تواقف شده خریداری می شود.وی
تصریح کرد :خوراک طیور ،جوجه یک روزه کرایه ،حمل
و کلیه نهاده های تولید گوشــت مرغ مرغداران تامین و
فروش این محصوالت نیز توســط خود زنجیره انجام
میشود؛ به طور مثال بر اساس توافق  15تا  30در صد
قیمت گوشت به مرغداران پرداخت میشود.طهماسبی
گفت :با تولیــد زنجیره ای در کشــور ،امنیت و ایمنی
غذایی تامین می شود و هزینه تمام شده تولید نیز کاهش
مییابد .در این روش واسطههای حذف و کلیه الزمات
تولید نظیر زنجیره توزیع ،کارخانه خوراک دام و جوجه
یک روزه توسط یک برند واحد انجام می شود.وی اظهار
داشت :واحدهای کوچک مرغداری بعد از مردمی سازی
یارانه ها و حذف ارز  4200تومانی که دچار کاهش تولید
یا تعطیلی شده اند با این روش جذب و احیا میشوند.

امضاي تفاهم نامه وزیر حمل و نقل
ونزوئال با سایپا

تفاهم نامه تولید مشــترک خودرو در ونزوئال با حضور
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و وزیر حمل و نقل
کشور ونزوئال به امضا رسید.به گزارش اقتصادسرآمد،
در این مراسم که با حضور رامون بالسکز ،وزیر حمل و
نقل کشور ونزوئال و هیأت همراه در شرکت سایپا برگزار
شد ،محمد علی تیموری ،مدیرعامل گروه خودروسازی
ســایپا گفت :در فاز اول همــکاری ،خودروهای گروه
ســایپا به صورت کامل ( )CBUبه این کشور ارسال
میشــود و در ادامه و با هماهنگی بیــن دو طرف خط
تولید شــرکت ونیراتو فعال خواهد شد و خودروها به
صورت  SKDدر آنجا مونتاژ میشــود.تیموری اظهار
امیدواری کرد با انجام این موضوع در آن کشور عالوه
بر تأمین خودرو برای مردم ،اشتغال هم رونق گیرد.او از
عزم دولت ونزوئال جهت انجام این همکاری مشترک و
تولید خودرو در کشور ونزوئال تشکر کرد.در ادامه وزیر
حمل و نقل ونزوئال گفت :همکاریهایی از گذشــته با
شرکت سایپا وجود داشته و امروز به دنبال تجدید این
همکاریها هســتیم و این موضوع با تولید خودروهای
مدرن و به روز برای مردم ونزوئال انجام میشود و این
محصوالت میتواند نظر مردم این کشور را جلب کند.
او افزود :این تفاهم نامه ســرآغاز همکاریهای مجدد
ونزوئال با سایپاست؛ بعد از سفر رئیس جمهور ونزوئال
در چند ماه گذشــته به ایران ،مقرر شــد همکاریها به
صورت مستحکمتر از گذشته بین دو کشور ادامه پیدا کند
و بر این اساس ونزوئال میتواند به عنوان مصرف کننده
خودروهای سایپا باشد.او با اشاره به برگزاری نمایشگاه
خودروهای ایرانی در کشــور ونزوئال گفت :استقبال
خیلی خوبی از خودروهای ایرانی در این نمایشگاه شد
به نحوی که پس از برگزاری ،نظر سنجی انجام گرفت و
مشخص شد که  ۶۲هزار نفر ،متقاضی خرید محصوالت
ایرانی هستند و این نشان دهنده عالقمندی مردم ونزوئال
به محصوالت ایرانی و خودروهای گروه ســایپا است.
وزیر حمل و نقل ونزوئال در خصوص ادامه همکاری با
گروه سایپا گفت :سایپا میتواند مشتریان خاص خودش
را در ونزوئال داشته باشد و تالش ما هم این است که این
کشور عالوه بر تولید خودروها در داخل کشور ،به هاب
منطقهای برای صادرات محصوالت گروه سایپا تبدیل
شود و با توجه به کیفیت محصوالت ،سایپا میتواند در
کشورهای منطقه امریکای التین جایگاه خوبی پیدا کند
و محصوالت خود را به منطقه کارایب و امریکای التین
صادر کند .در این خصوص ونزوئال به عنوان پل ارتباطی
برای سایر کشورهای منطقه امریکای التین محصوالت
سایپا را ارسال میکند.گفتنی است بر اساس این تفاهم
نامه در گام اول سایپا هزار خودرو به صورت  CBUاز
محصوالت خود را به این کشور ارسال خواهد کرد و تا
پایان سال  ۲هزار خودرو دیگر هم به این کشور ارسال
میشود .عالوه بر این در ادامه همکاری با ارسال خودرو
به صورت  SKDو مونتاژ در کارخانه ونیراتو کشــور
ونزوئال ،خط تولیــد این کارخانه هم فعــال و در آنجا
خودروهای گروه سایپا تولید خواهد شد.

