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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز
در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺮاق از ﻣﺮز ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻓﺰود :اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﺳﺖ و
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻫﻢ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از
دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ اﻓﺘﺨﺎر دارد .در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮاق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎر ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺪﻫﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻋﺮاق ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺑﺤﺚ ﻓﻨﯽ ،زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺼﺮه ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﻪ  ۸۵درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﺮاق در آﻧﺠﺎﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ۹۰
درﺻﺪ از ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻀﻮری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل اﯾﺮان در ﺑﺼﺮه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﺠﺎر در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ در
ﻋﺮاق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اراده ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن دﺷﻤﻦ
ﻗﺪری دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻌﯽ در
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر و ﻣﺒﺎدﻻت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ دارد ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ دﭼﺎر دردﺳﺮ و
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺷﻠﻤﭽﻪ ﻣﺮز ﻃﻼﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﯾﮏ دﺳﺖ ﺻﺪا ﻧﺪارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺮاق از ﺷﻠﻤﭽﻪ اﻓﺰود :ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﮑﺎن ﺑﺤﺚ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻐﺪاد و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی
دﺳﺘﻮر ﺑﯿﺎﯾﺪ.
وی از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺷﻤﻦ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﻣﻮرد ﺷﻠﻤﭽﻪ آﻧﮑﻪ ﺣﻀﻮر و ﺗﻼش ﻫﻤﮕﺎن در
ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ اﺷﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﯿﻢ و
ﻣﺸﮑﻼت را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﺮادات و ﻣﺸﮑﻼت را در زﻣﯿﻦ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﺪارﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ از اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮی ﮐﻪ در ﺑﺼﺮه رخ
داد )آﺗﺶ زدن ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان در ﺑﺼﺮه و ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﺪی آن( ﺑﻪ ﻃﻮر
روزاﻧﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار وﯾﺰا ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر در ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان در ﺑﺼﺮه
دارد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن وﯾﺰا از ﺳﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ
روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل اﯾﺮان در ﺑﺼﺮه ﺷﻠﻤﭽﻪ را وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺑﺎدان و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ )ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
اروﻧﺪ( ﻋﺮب و ﺑﺎ آداب ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺮاودات و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
اردن درﻫﺎی ورودی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ روی ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﮔﺸﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻧﮕﺎه ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و
ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼﺷﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ
دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺎ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺑﺮای زاﺋﺮان ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ

و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺪردان آﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل اﯾﺮان در ﺑﺼﺮه ﻋﺮاق ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ را در ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺣﻞ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪام
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را رﻓﻊ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﺮز ﺷﻠﻤﭽﻪ ﻫﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﯾﮏ ﻋﺮاﻗﯽ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ
اﺧﻼق اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را دارﯾﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺎ را از راه اﺻﻠﯽ ﻣﺎن دور ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪﻣﺎن ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎزی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺻﺪور
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎری
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎر در ﺑﺼﺮه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﺑﻄﻪ
ﺗﻨﮑﺎﺗﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺼﺮه ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل اﯾﺮان در ﺑﺼﺮه ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :در ﺑﺤﺚ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﺮان درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ از آن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺷﻮد و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮش اﻓﺰود :در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ۲۵
آذرﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﺰﺑﺎن وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺼﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﺎر ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
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