رﺋﯿـﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻـﺎدرات:ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺮزﻫـﺎ در ﺷﻤـﺎل ﻏﺮﺑـﯽ اﯾـﺮان،
اﺛـﺮی ﺑـﺮ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﺎ اوراﺳـﯿﺎ
ﻧﺪارد

ﺟﻨﮓ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ از ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺮز اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن و اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ در ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
ﺻﺎدرات اﯾﺮان دراﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﺛﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻻﻫﻮﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگﺗﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
اﯾﺮان ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن اوراﺳﯿﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻮد .در ﺷﺶ

ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
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ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل،
ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ،ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺖ ﺗﺠﺎرت در دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.
ﺗﻨﺶﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮهﺑﺎغ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎری را درﺑﺎره
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮز اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﮕﺮان ﮐﺮد و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ
ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان و اوراﺳﯿﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﺑﻠﻪ .در وﻫﻠﻪ اول اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﺎ ﺑﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .ﻣﺎ
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺮز ﺧﻮد را ﺑﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن دارﯾﻢ .درواﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺮز
اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن راه ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﺳﯿﺎ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ،ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻘﺸﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ دو ﮐﺸﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮد؟
درﮔﯿﺮی اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر  ۴۵روز ﺗﺎ دوﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺮدد
ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﻄﻊ
ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ ﻧﺒﻮد .ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺮزﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ .اﮐﻨﻮن
ﺑﺎ آرام ﺷﺪن اوﺿﺎع و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ دو
ﮐﺸﻮر و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای اﯾـﺮان اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﮔـﺮ دوﻟـﺖ اﯾـﺮان از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪور
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮز ﻣﺎ ﺑﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪ؟
اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪارد .ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﯾﺮان
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﯾﻢ .دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه آنﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪمﺣﻤﺎﯾﺖ،

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ از ﺳﻮی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻗﯿﺐ ﺳﺮﺳﺨﺖ اﯾﺮان در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ از
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎدی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺑﺮای ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ
در  ۱۵ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ  :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان

