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اﺗﺎقﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ دو ﮐﺸـﻮر از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ  ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ اﺗﺮﯾﺶ در
ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ راﺑﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺶ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده و اﺗﺮﯾﺶ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؛ در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدﯾﻢ،
راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان از ﺳﻔﺮ روﺳﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﺗﺎقﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و
روﺳﺎی اﺗﺎقﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﺳﻔﺮ

اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻢ از
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻫﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺑﺎور رﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﺳﻔﺮ روﺳﺎی اﺗﺎقﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
اﺗﺮﯾﺶ ،ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان-اﺗﺮﯾﺶ و اﺗﺮﯾﺶ -اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ اﺗﺮﯾﺶ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان-اﺗﺮﯾﺶ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺖ :زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.
ردﭘﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺗﺮﯾﺸﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺑﯽ از رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺸﯽﻫﺎ دارﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ را از دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﺗﺮﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﻔﻘﺎز ،آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ دارد و ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وی اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ از
اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و از اﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﯿﺎﺗﯽ  ۱۲۰ﻧﻔﺮه ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ رﻓﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻮد.
ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺗﺮﯾﺶ
ﺳﻔﯿﺮ اﺗﺮﯾﺶ در اﯾﺮان ﻫﻢ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :رواﺑﻂ
اﯾﺮان و اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ  ۸۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و اﻋﺰام دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
 ۵۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﺗﺮﯾﺶ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺷﺘﻔﺎن ﺷﻮﻟﺘﺰ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺧﻮد در ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در اﯾﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﻗﺒﻞ
از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ دوﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری اﺗﺮﯾﺶ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮد و
ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوارم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻢ راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و اﺗﺮﯾﺶ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
ﺳﻔﯿﺮ اﺗﺮﯾﺶ در اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر روﺣﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪهای
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎ
اﻋﺰام ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﻟﺘﺰ ،ﮔﺎم ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﺗﺮﯾﺶ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ
اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اروﭘﺎﺳﺖ.
ﺳﻔﯿﺮ اﺗﺮﯾﺶ در اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺗﮑﯿﻪ اﺻﻠﯽ
اﻗﺘﺼﺎد اﺗﺮﯾﺶ ﻧﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ؛ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺗﺮﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺮای
اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
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