رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد؛ روسﻫﺎ ،ﻣﺎﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﯾﮏ
دﻻر ﮔﺮانﺗﺮ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎک ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
 ۱۰۰درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽ رﻓﺖ و ﭼﻮن ارزان ﺑﻮد ،ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺑﺎزار ﻋﺮاق از دﺳﺖ
رﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﻣﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎﺳﺖ را ﻋﺮاق  ۱.۵دﻻر ﻣﯿﺨﺮﯾﺪ ،در روﺳﯿﻪ
 ۲.۵دﻻر ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎک در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﻓﺰود :اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ،دوﻣﯿﻦ اﻗﺪام رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﻮﻣﯿﻦ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اول دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ

ﺣﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدرات ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺘﯽ از ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﻄﻠﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رﻓﻊ آن را ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪام از ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت از ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ارز آوری و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺻﺎدرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺤﺾ از ﺑﺎزار ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎره را  ۱۰۰درﺻﺪ رﺷﺪ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺪد ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﻠﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ وارد
ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟
وی ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ را ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻔﺮی وزرا و ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺎری ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺎری ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺮدﯾﻢ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ در ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎزار ﻣﯽدﻫﯿﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد روﺳﯿﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ
ﮐﻢ آﻣﺪه و آﺳﺘﺎرا ﻗﻔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا؟ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ در ﺳﺎل
 ۱۴۰۰ﻣﯿﺰان  ۳۹.۶درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۱۳۹۹رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر دارد ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در  ۳ﻣﺎه اول اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۶۰۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰود :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ

در  ۳ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﺴﺎل اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی را داﺷﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ در
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ زﺑﺎن
ﻏﺮب را در دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ  ۵۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ داﺷﺘﯿﻢ .ﻋﻠﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺠﺎری
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ دو ﻫﺰار و
 ۳۰۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺻﻼﺣﺎت و رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎک ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﻔﺖ :از  ۳۵ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺖ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪﻧﺪ آن
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدن ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﺪم ﺧﺮوج ارز دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﺴﺮی
اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و دروازه
ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

