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عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان گفت :پیش
از این یک مرز رس��می و چند بازارچه داش��تیم اما با افتتاح مرز ریمدان
صاحب دو مرز رسمی میشویم .مرز پیشین در میرجاوه بود و االن باتوجه
به وسعت سیستانوبلوچستان گذرگاه مرزی دوم نیز افتتاح میشود.
محمود تهیدس��ت در گفتوگ��و با ایلنا درباره افتت��اح دومین گذرگاه
مرزی بین ایران و پاکستان اظهار کرد :بین ایران و پاکستان دومین مرز
در حال رسمی شدن است؛ یکی میرجاوه در تفتان و دیگری ریمدان در

م��رز چابهار .این مرزها تاثیر مثبتی در صادرات کاالهای ایرانی و واردات
از پاکستان دارد و امیدواریم استفاده خوبی از این مرز شود.
عض��و هیات رئیس��ه اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و پاکس��تان درباره
وضعی��ت تج��ارت ایران و پاکس��تان تصریح ک��رد :واردات و صادرات به
پاکس��تان در حال انجام اس��ت اما میزان صادرات از واردات بیشتر است.
البته باتوجه به شرایط ش��یوع کرونا سرعت تبادل با کاهش مواجه شده
است.

وی با اش��اره ب��ه کاالهای مورد مبادل��ه بین ایران و پاکس��تان گفت:
کاالهای صادراتی ما به پاکس��تان بیش��تر کاالهای پتروش��یمی ،نفتی،
کش��اورزی ،پالستیک ،س��اختمانی ،بهداش��تی و خودرو است .کاالهای
وارداتی نیز بیشتر شامل دام و محصوالت کشاورزی میشود .همانطور که
پاکستان به بعضی از کاالهای ایرانی نیاز دارد ما نیز به بعضی از کاالهای
پاکس��تانی نیاز داریم و بازرگانان کاالهایی که ممنوعیت واردات نداشته
باشند را وارد میکنند.

به بهانه یکسالگی توافق تجاری ایران و اوراسیا بررسی شد
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در حالی که همین چند هفته پیش و اوایل آبان ،توافقنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا یکس��الگی خود
را پش��ت سر گذاشت ،بهنظر میرسد باتوجه به شرایط مختلف در سالی که گذشت ،برآوردهای انجام شده درباره
آن ،به رکوردهای موردنظر در صادرات و ارزآوری نرسیده است .البته بخش قابلتوجهی از این وضعیت تحت تاثیر
محدودیتهای مبادالت تجاری بهدلیل همهگیری ویروس کرونا در ماههای گذشته بوده است .البته مشکالتی نیز
بهدلیل تحریمهای اقتصادی علیه ایران ،در این زمینه وجود داش��ته اس��ت .اما بدون در نظر گرفتن این موضوع،
آیا س��ایر ش��رایط برای موفقیتآمیز بودن این توافقنامه مهیا بوده اس��ت؟ بهراستی برای اینکه کشور ما در حوزه
صادرات و تجارت بینالملل بتواند بیشترین بهره را از چنین توافقنامهای ببرد ،نیاز به چه بسترسازیهایی وجود
دارد؟ گزارش تجارت کالن این ش��ماره روزنامه
 ،نگاهی به روند مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی
اوراسیا و چشماندازهای آینده این توافقنامه دارد .با ما همراه باشید:

تجارت آزاد اوراسیا و ایران نزدیک است
رئیسجمه��وری روس��یه در نشس��ت ش��ورایعالی اقتص��ادی اوراس��یا از
تصمیمگیری برای آغاز نخستین مرحله از گفتوگوها درباره توافقنامه تجارت
آزاد با ایران خبر داد .والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه در سخنرانی خود
در نشس��ت شورایعالی اقتصادی اوراس��یا که بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار

ش��د ،گفت :پیشتر تصمیم گرفته ش��د یک منطقه آزاد تجاری میان اعضای
ای��ن س��ازمان در ی��ک طرف و جمهوری اس�لامی ایران در ط��رف دیگر ایجاد
ش��ود .بنا بر گزارش ایس��نا به نقل از وبسایت رسمی ریاستجمهوری روسیه،
وی در بخش دیگری از س��خنان خود اظهار کرد :شورایعالی اقتصادی اوراسیا

در ح��ال اجرای ی��ک توافقنامه همکاری با قدرتهای بزرگ اقتصادی همچون
چین و هند است .پوتین در این باره خاطرنشان کرد :نخستین دور از گفتوگوها
در زمینه توافقنامه تجارت آزاد با هند در آینده نزدیک انجام خواهد شد .ما در
این نشست درباره آغاز گفتوگوهای مشابه با ایران نیز تصمیمگیری میکنیم.

موانع کرونا در مسیر تجارت ترجیحی
دکتر ولی کالجی ،پژوهش��گر ارش��د مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاستجمهوری در گفتوگو با
اظهار
ک��رد :قرارداد تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی
اوراس��یا پس از تصویب الیحه آن در خرداد سال گذشته
در مجلس ش��ورای اسالمی ۵ ،آبان  ۱۳۹۸بهطور رسمی
آغاز به کار کرد و در حالحاضر حدود یک سال از انعقاد
آن میگذرد .این توافقنامه  ۳ساله و بهصورت موقت است
و در صورت��ی که ایران و اتحادیه اوراس��یا بتوانند بهطور
متقابل به تعهدات خود عمل کنند ،بعد از  ۳سال تبدیل
به تجارت آزاد میش��ود .وی در این باره افزود :براس��اس
توافقنام��ه بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا ،حدود
 ۵۰۰قل��م کاال ازس��وی اتحادی��ه و  ۳۰۰تا  ۳۵۰قلم کاال
ازسوی ایران مش��خص شده تا تعرفه ترجیحی مبادالت
آنه��ا کاه��ش یابد و به س��مت صفر میل کن��د؛ یعنی در
مجموع بیش از  ۸۰۰قلم کاال در تعرفه تجارت ترجیحی
ای��ران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا تعریف ش��ده و مورد
توافق قرار گرفته است.

 ایران عضو نیست

کالج��ی عنوان کرد :نکتهای که درب��اره این توافقنامه
قابلذک��ر اس��ت ،این اس��ت که اعض��ای ای��ن اتحادیه
کش��ورهای روس��یه ،بالروس ،قزاقس��تان ،قرقیزستان و
ارمنس��تان هس��تند .در حالحاضر مولداوی عضو ناظر
اس��ت و ب��هزودی ازبکس��تان نیز بهعنوان عض��و ناظر به
این مجموعه اضافه میش��ود؛ یعنی ایران و چند کش��ور
دیگر عضو اتحادیه اقتصادی اوراس��یا محسوب نمیشوند
و تنها یک قرارداد تجارت ترجیحی با این اتحادیه منعقد
کردهاند.

 مانعی به نام کرونا

پژوهش��گر ارش��د مرک��ز بررس��یهای اس��تراتژیک
ریاس��تجمهوری یادآور ش��د :این توافقنامه در چند ماه
ابتدای��ی انعقاد بهخوبی پیش رفت و در این مدت جهش
قابلتوجه��ی در صادرات محصوالت کش��اورزی ،لبنی و

باغ��ی داش��تیم و ای��ن اقالم ج��زو مزیتهای
صادرات��ی م��ا ب��ه کش��ورهای عض��و اتحادیه
اقتصادی اوراس��یا محسوب میشد .با این حال
متاسفانه از بهمن و اسفند سال گذشته ،شروع
همهگیری ویروس کرونا در دنیا ،انسداد مرزها،
قرنطینهه��ا و کند ش��دن رون��د مبادالت بین
کش��ورها باعث شد روابط تجاری بین کشور ما
و اتحادیه اوراسیا با سرعت مطلوبی دنبال نشود .البته در
ماههای اخیر با کنار آمدن کشورها با حضور این ویروس
و بازگشایی مجدد مرزها ،آرام آرام این مبادالت به مسیر
عادی و پرشتاب خود بازمیگردند.

 مزیتهای اوراسیا برای ایران

کالجی در ادامه درباره مزایای مبادالت تجاری ایران با
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به خبرنگار
گفت :ارتباط
با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا برای کش��ور ما مزیت بسیار
مطلوبی تلقی میش��ود؛ بهویژه در ش��رایطی که اقتصاد
ایران تحت فش��ار بس��یار ش��دید تحریم قرار دارد ،این
توافقنامه میتواند فضایی باشد که از طریق آن بخشی از
نیازهای ارزی و اقتصادی کش��ور تامین میش��ود .وی در
عی��ن حال در این ب��اره افزود :البته ما باید این واقعیت را
بپذیریم که بازار اوراس��یا چه از نظر حجم و گستردگی و
چه از نظر ارزآوری جوابگوی همه نیازهای کشور نخواهد
ب��ود و نبای��د در ای��ن زمینه مبالغه کرد ام��ا در حد خود
توانایی رفع بخشی از مشکالت کشور را دارد و در شرایط
فعلی اقتصادی ،میتواند تحرکی را در نظام تجاری ایجاد
کند .ما در صادرات اقالمی مانند خرما ،کش��مش ،گل و
انواع محصوالت کش��اورزی و باغی مثل هندوانه ،کیوی،
پرتقال و گیالس به کش��ورهای عض��و اتحادیه اقتصادی
اوراسیا مزیت داریم.

 نیاز به ناوگان مجهز حملونقل

کالج��ی در بخش دیگ��ری از صحبتهای خود در باره
لزوم حمایت نهادهای باالدس��ت از ت��داوم این مبادالت

تج��اری تاکید کرد :باوجود تم��ام مزایایی که
حض��ور در ب��ازار صادراتی اتحادی��ه اقتصادی
اوراس��یا برای ما دارد ،باید توجه داشت که این
مزیت و پش��توانه بدون حمایت ممکن است از
بین برود و بازارهای صادراتی ما ناپایدار ش��وند
و تجارت ترجیحی به تجارت آزاد تبدیل نشود.
چند نکته قابل ذکر درباره تقویت تجارت کشور
ما با اتحادیه اقتصادی اورس��یا وج��ود دارد که باید مورد
توجه قرار گیرد .وی بهعنوان نخستین نکته در این زمینه
گف��ت :ما باید بتوانیم کانتینره��ای یخچالدار صادراتی
خود را در حملونقل دریایی و جادهای تقویت کنیم ،زیرا
بخ��ش زیادی از محصوالت صادراتی ما به این کش��ورها
ش��امل محصوالت کشاورزی اس��ت که بدون استفاده از
ن��اوگان حملونقل مناس��ب و کانتینرهای یخچالدار از
بی��ن م��یرود و امکان صادرات نخواهد داش��ت .در حال
حاضر صادرکنندگان ما در این بخش با مشکالت فراوانی
روبهرو هستند و باید یک راهکار اساسی برای این موضوع
در نظر گرفته شود.

 سنگاندازی دستورالعملهای خلقالساعه

پژوهش��گر ارش��د مرک��ز بررس��یهای اس��تراتژیک
ریاستجمهوری دس��تورالعملهای خلقالساعه را مشکل
دیگر در مس��یر توس��عه روابط تجاری با اتحادیه اقتصادی
اوراس��یا دانست و یادآور ش��د :نکته دیگری که در صادرات
کش��ور ما به اتحادیه اقتصادی اوراس��یا موثر است موضوع
دس��تورالعملهای خلقالساعه و ناگهانی در ممنوعیتهای
مقطع��ی صادرات اس��ت؛ یعنی هر زمان ک��ه محصولی در
داخل ایران کمیاب میش��ود ،نخس��تین گزینهای که برای
رفع آن در نظر گرفته میشود ،اعمال ممنوعیت بر صادرات
آن کاالس��ت ،در حالی که باید تدبیری اندیش��یده ش��ود تا
محدودیتها حداقل ش��امل این اتحادیه نشود .وی در این
باره افزود :در این شرایط کانتینرهای ما پشت مرز میمانند
و مش��مول پرداخت خس��ارت میش��وند .بهعالوه این کار

بهش��دت ب��ه اعتماد طرف تجاری ما لطم��ه وارد میکند و
قرارداده��ای بلندمدت ما را که از ملزومات ایجاد یک رابطه
تجاری مطلوب است ،فاقد ضمانت اجرایی جلوه میدهد .به
این ترتیب ما بهتدریج بازار این کشورها را از دست میدهیم.

 ضرورتی بهنام بارانداز خشک

کالجی در بخ��ش دیگری از صحبتهای خود بیان کرد:
نکته دیگر در این زمینه توجه به ساخت سردخانه و بارانداز
خش��ک در کش��ورهای عضو این اتحادیه بهویژه روسیه که
 ۷۰تا  ۸۰درصد مبادالت با این اتحادیه را بهخود اختصاص
میدهد ،اس��ت .دولت باید برای این کار س��رمایهگذاری و
انبارها و س��ردخانههای ب��زرگ بهنام دولت ایران خریداری
کند تا ش��رکتهای ایرانی بتوانند در درجه اول محصوالت
خ��ود را در ای��ن مکانها دپو کنند و در مرحله بعد با اختیار
خود به توزیع کاالهایشان بپردازند .وی گفت :صادر کردن
مستقیم به فروشگاههای آن سوی مرز بهدلیل اینکه توزیع
را در اختیار طرف مقابل قرار میدهد ،مزیتی برای ما ندارد.
اگ��ر توزیع در آن س��وی مرز در اختی��ار صادرکننده ایرانی
باش��د ،او میتواند محصول خود را باتوجه به نوس��انات بازار
ب��ه بهتری��ن قیمت عرضه کند و در صورت بروز مش��کالت
نیز متحمل هزینههای بازگش��ت کاال به کشور یا فساد کاال
نشود.

 ساختارهای بانکی و تهاتر

کالج��ی درب��اره راهکارهای موجود ب��رای تبادالت مالی
در مبادالت تجاری با کش��ورهای عض��و اتحادیه اقتصادی
اوراس��یا عنوان کرد :یکی دیگ��ر از موضوعاتی که در زمینه
مبادالت تجاری کشور ما با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا
مطرح است ،موضوع مشکالت نقلوانتقال پول است .وی در
پایان گفت :در حالحاضر مکانیس��مهایی خارج از سیستم
س��وئیفت در حال تعریف اس��ت تا این نقلوانتقاالت پولی
از ای��ن طریق انجام ش��ود .در عین ح��ال بخش عمدهای از
ای��ن مبادالت میتواند از طری��ق واردات در مقابل صادرات
و تهاتر انجام شود.

باید بهتر باشیم
هادی تیزه��وش تابان ،رئی��س اتاق بازرگانی مش��ترک
ایران و روسیه نیز در این باره در گفتوگو با
عنوان
کرد :ارتباط کش��ور ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب
توافقنامه از آبان سال گذشته کلید خورد.
البت��ه پی��ش از آن و در ابتدا ما بهعنوان کش��ور مهمان
وارد ای��ن اتحادیه ش��دیم و در ادامه پیوس��تن م��ا به این
اتحادیه در آبان س��ال گذش��ته قطعی شد و در حالحاضر
نی��ز تبادالت تجاری مطلوبی از مس��یرهای زمینی ،ریلی و
دریایی با این اتحادیه داری��م که میتواند در صورت تداوم
نق��ش قابلتوجهی در بهب��ود تجارت و توس��عه اقتصادی
ما داش��ته باش��د .تیزهوش تابان با اش��اره به این نکته که
کش��ورهای زیادی نی��ز تمایل به عضوی��ت در این اتحادیه
دارن��د اما بهدلیل نداش��تن ش��رایط الزم ،هن��وز پذیرفته
نشدهاند ،خاطرنشان کرد :کشور ما بهدلیل موقعیت مناسب
جغرافیای��ی ،ظرفیته��ای ف��راوان تولی��د و توانایی تامین
کاالهای موردنیاز کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
مورد توجه اعضای این اتحادیه اس��ت و در مقابل مبادالت
تجاری با این کشورها مزایای فراوانی برای ما نیز دارد.
وی در ادام��ه تبادالت تجاری با تعرفههای بس��یار پایین
را از مهمترین دس��تاوردهای ورود به این اتحادیه دانس��ت

و عن��وان کرد :این موض��وع فرصتهای فراوانی
را ب��رای بازرگان��ان ایران��ی و کش��ورهای عضو
اتحادی��ه اوراس��یا ایجاد کرده و باع��ث افزایش
می��زان صادرات م��ا به این کش��ورها و در عین
ح��ال تامین برخ��ی از نیازهای وارداتی کش��ور
از طری��ق کش��ورهای عضو این اتحادیه ش��ده،
در حال��یکه پیش از ورود ما ب��ه این اتحادیه،
امکان چنین مبادالتی در این س��طح وجود نداشت .رئیس
اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و روسیه درباره نوع مبادالت
ایران با کشورهای عضو این اتحادیه خاطرنشان کرد :ارتباط
تجاری ما با کش��ورهای دیگر مس��تلزم پرداخت تعرفههای
باالیی اس��ت ،اما در حالحاضر روابط تجاری ما با  ۵کشور
عضو اتحادیه اوراس��یا یعنی روس��یه ،بالروس ،قرقیزستان،
قزاقستان و ارمنستان بسیار تسهیل شده است.
تیزه��وش تابان درباره مهمترین طرفهای تجاری ایران
در اتحادیه اقتصادی اوراس��یا نیز گفت :در بین کش��ورهای
عضو اوراس��یا ،روس��یه بیش��ترین ظرفیت را برای صادرات
محصوالت ایرانی دارد؛ از اینرو پیشبینی میکنم کاالهایی
که بهواس��طه پیمان اوراسیا صادرات آنها رشد قابلتوجهی
پیدا کند ،مرکبات ،خش��کبار ،صنایع سبک و صنایع دستی

باشد که البته این موضوع بستگی زیادی به شرایط
همهگیری ویروس کرون��ا در دنیا دارد .وی با ذکر
این نکته که در این نوع مبادالت هر کش��وری که
بتواند صادرات بیشتری داشته باشد ،سود بیشتری
خواهد برد ،تصریح کرد :ما س��عی داریم برای رونق
بیشتر اقتصاد ،صادرات خود را به روسیه که باتوجه
به ش��رایط آب و هوایی و اقلیم��ی ،نیاز مبرمی به
محصوالت کشاورزی ما دارد ،افزایش دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و روس��یه مواردی را نیز برای
مب��ادالت تجاری موفق در این توافقنام��ه یا توافقنامههای
تجاری مش��ابه ضروری دانس��ت و افزود :ب��رای ایجاد یک
ارتباط تجاری موفق الزم اس��ت بازرگانان ما آشنایی کامل
با قوانین کش��ور مقصد داشته باش��ند و شفاف عمل کنند.
وی در پای��ان با تاکی��د بر لزوم آماده کردن زیرس��اختها
و بسترسازیهای مناس��ب برای گسترش مبادالت تجاری
گف��ت :در حالحاضر کش��ور ما در بحث ص��ادرات بهویژه
ص��ادرات محصوالتی مثل صیفیجات ،ب��ا ضایعات زیادی
مواجه اس��ت که باید بهتدریج این مش��کل را برطرف کنیم
و ضم��ن ایجاد امکان فرآوری برای این محصوالت ،کیفیت
بهتری را نیز ارائه دهیم.

فرصتسوزی نکنیم
اینک��ه ای��ران و اتحادی��ه اقتصادی
اوراسیا وارد بحث تجارت آزاد بشوند یا
نه را زمان مشخص میکند اما در حال
حاضر مهم این اس��ت که هنوز حدود
 2س��ال از توافقنامه فعلی ایران با این
اتحادیه مانده اس��ت .نکته قابل توجه
در این مدت این است که ما همچنان
دچار تحریم و محدودیتهای ش��دید
تجاری هس��تیم و هنوز هم مشخص
نیست که آینده اقتصاد و تجارت ما با
دولت آقای بایدن ،بازگشت به برجام و
خروج از لیست سیاه  FATFبه کجا
خواهد کشید .پس شاید بهتر باشد که
در این فرصت دوساله حداکثر استفاده
را از وجود چنی��ن توافقنامهای بکنیم
و بهجای فرصتسوزی به بهرهبرداری
حداکثری از آن بیندیش��یم که قاعدتا
این سیلی نقد بهتر از آن حلوای نسیه
است.
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حسن گلمرادی

کارشناس اقتصاد بینالملل

مذاک��رات موافقتنام��ه موقت تج��ارت آزاد
بین ایران و اورس��یا از س��ال  ۱۳۹۵آغاز ش��د
و در اردیبهش��ت  ۱۳۹۷به امض��ای وزیر وقت
صنعت ،معدن و تجارت رس��ید و بعد از تصویب
در مجل��س ش��ورای اس�لامی از  ۵آبان ۱۳۹۸
اجرایی ش��د .این موافقتنامه ی��ک موافقتنامه
تج��اری بین جمهوری اس�لامی ای��ران و این
اتحادیه ش��امل کش��ورهای روس��یه ،بالروس،
قزاقس��تان ،ارمنس��تان و قرقیزستان است که
البته ممکن اس��ت در آین��ده تعداد اعضای این
اتحادیه تغییر کند .کش��ور ازبکس��تان در حال
انجام مقدمات پیوس��تن به این اتحادیه است و
برخی از کش��ورها هم مانند ایران موافقتنامه با
این اتحادیه خواهند داش��ت .بعضی از کشورها
مانن��د ویتن��ام و س��نگاپور عضو ای��ن اتحادیه
نیستند ،اما تجارت آزاد با این اتحادیه دارند.
گرچه ارتباط تجاری و روابط اقتصادی از دیرباز
موردتوجه دولتها و کش��ورهای مختلف بوده،
اما امروزه این همگرایی کشورها و نزدیکی آنها
به یکدیگر اهمیت دوچندانی نسبت به گذشته
پیدا کرده و تجارت آزاد و استفاده از مزیتهای
رقابتی ،تبدیل به پایه اصلی همگرایی اقتصادی
ش��ده اس��ت .این واقعیتی انکارناپذیر است که
در دنیای امروز اتحادیههای اقتصادی و تجاری
با هدف بهرهگیری هرچه بیش��تر از مزیتهای
نسبی مناطق مختلف ،در سطح منطقهای شکل
گرفت ه و در برخی موارد حتی کارکردی فراتر از
همکاریهای تجاری پیدا کردهاند .اتحادیههای
تجاری با ح��ذف موانع تعرفهای و غیرتعرفهای
و تس��هیل روابط تجاری ،شرایط مناسبی برای
تحریک ظرفیتهای منطقهای فراهم میکنند
و میتوانن��د از ای��ن طریق به افزایش رش��د و
توس��عه کش��ورها کمک فراوان��ی کنند .یکی
از اتحادیهه��ای اقتصادی که در س��ال ۲۰۱۵
می�لادی در منطقه بهمنظور تس��هیل تجارت
بین کشورها و ایجاد بازار مشترک شکل گرفته،
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا است که کشورهای
عض��و آن از نظر جغرافیای��ی نزدیکی زیادی به
کش��ور ما دارند .اعضای رس��می این اتحادیه را
در ح��الحاضر کش��ورهای روس��یه ،بالروس،
قزاقس��تان ،ارمنس��تان و قرقیزس��تان تشکیل
میدهند .البته اعتبار این اتحادیه تنها به روابط
تجاری بین اعضای آن محدود نمیشود .تمرکز
مناب��ع غنی طبیعی از جمله نفت و گاز و رقابت
قدرته��ای جهانی برای نف��وذ در این منطقه،
اهمیت اتحادیه اوراس��یا را به لحاظ اقتصادی و
سیاسی افزایش داده است.
 ۵کش��ور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در
مجم��وع حدود  ۱۶درصد مس��احت دنیا را در
اختیار دارند .این کش��ورها عالوه بر این ،حدود
 ۲۵درص��د منابع معدنی دنیا ۴۰ ،درصد ذخایر
گاز جه��ان ۲۵ ،درص��د گاز طبیعی ۲۵ ،درصد
زغالس��نگ و همچنین  ۲۰درصد نفت جهان
را در خ��ود جای دادهاند .نزدیکی جغرافیایی و
تمایل کش��ورهای بزرگی از جمله چین و هند
برای ارتباط با اتحادیه اوراس��یا و حمایت آنها از
ای��ن اتحادیه ،به این مجموعه اقتصادی اهمیت
ژئوپلتیکی بیش��تری داده است؛ بهگونهای که
چین هماکنون در حال اجرای پروژههای بزرگ
ترانزیتی بهمنظور تس��هیل حملونقل و اتصال
بین قاره آسیا و اروپا است .با شکلگیری دوباره
تحریمهای کشورهای غربی بهویژه امریکا علیه
ایران ،حضور در اتحادیه اوراس��یا برای کشور ما
بهعنوان یک بازوی منطقهای ،نسبت به گذشته
از اهمیت بیشتری برخوردار شده و میتواند در
رشد اقتصادی و تجاری کشور بسیار موثر باشد.
در هر حال بهنظر میرس��د سیاست تشویق
صادرات غیرنفتی به کش��ورهای عضو اتحادیه
اقتص��ادی اوراس��یا و تامی��ن نیازهای ضروری
اقتص��ادی از کانال این اتحادی��ه و برنامهریزی
برای این موضوع ،میتواند به ش��کل مطلوبی به
کاهش فشارهای اقتصادی تحریمهای موجود
علیه ایران و نیز افزایش و جهش تولید که شعار
و هدف کشور در امسال نیز هست ،بینجامد.
براس��اس برنامهریزیه��ای ص��ورت گرفته
معاونت توس��عه صادرات وزارت صنعت ،معدن
و تجارت نی��ز  ۵کارگروه در حوزههای مختلف
گم��رکات ،حملونقل و بانکی تش��کیل داده تا
بت��وان به یک موافقتنام��ه جامع تجارت آزاد با
اوراسیا دست یافت .باتوجه به موافقتنامههایی
که اوراس��یا ب��ا دیگ��ر کش��ورها دارد ،فرصت
مناسبی برای توس��عه همکاریهای اقتصادی
با ایران فراهم خواهد شد.

