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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ
ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺿﺮورت روﻧﻖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد
دارد و دوﻟﺖ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
درآﻣﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ارز آوری آن ،ﺑﻠﮑﻪ
از ﻧﻈـﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار

اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻨﻮع ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ راه ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻫﺪاف دوﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و آﮔﺎﻫﯽ از
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ و
ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪ ای و ﻗﻄﺮه ای
ﻣﻮﺟﺐ وﻗﻔﻪ در ﺻﺎدرات ﺷﺪه و ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﻞ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
**اﻫﻤﯿﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻟﺤﻈﻪ ای را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ زا داﻧﺴﺖ وﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻘﯽ ﻗﯿﺼﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﺎر ﻗﯿﻤﺖ ارز از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺷﺪت آن ﮐﺎﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دوﻟﺖ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺠﺰه دارد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎرات
ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺗﺠﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ در ورود ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺎدرات
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه راﻫﺒﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮد
ﻗﯿﺼﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎﻫﺶ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﺮم آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﻫﻢ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ :رﻗﺒﺎی زﯾﺎد ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﯾﻢ و در ﺻﻮرت ﺧﻠﻞ در اﻧﺠﺎم
ﺗﻌﻬﺪات ،ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻨﺎﺑﯿﺎن ،ﭘﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎری ارزی )ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر( را آﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ دﺳﺘﻮری در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺻﺎدرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  1380ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎری ارزی ﺑﺮای

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ارز ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﭼﺮم اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.
**ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدرات
را ﺑﺎﻻ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮدن ﻧﺮخ ارز اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد.
ﯾﻮﻧﺲ ژاﺋﻠﻪ اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺟﻬﺖ
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را دﭼﺎر ﺗﻨﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ژاﺋﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  85درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻣﺎن دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در
اﺷﺘﻐﺎل دارد و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از دوش دوﻟﺖ ﺑﺮﻣﯽ دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺮه ﻫﺎی
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
**ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺣﺮﮐﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ
ﻫﺎﺳﺖ.
ﺻﻤﺪ ﺣﺴﻦ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎر در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ روز ﺑﻪ روز ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرز ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ روز ﺑﻪ روز ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از واﺣﺪﻫﺎی ﺻﺎدرات
ﻣﺤﻮر ،ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮارض و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
**ﺣﺬف ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺟﻬﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺸﯽ
ﺗﺠﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر اﻣﯿﺪوار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﻗﺎﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ روز در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاوری اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ  11درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از
ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺳﺘﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
اﺳﺖ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺪه ای ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و در ﺟﻬﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻄﻤﻪ دﯾﺪن ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻗﺎﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و وﺣﺪت روﯾﻪ
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
**ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺻﺎدرات ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺳﻬﻢ  2.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺳﺘﺎن از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ  41ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﺗﺠﺎری اﺳﺘﺎن ،ﺻﺎدرات ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻫﺪف ﮔﺬاری
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ راﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻟﺠﺎری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  90ﻫﺰار و  387ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  760ﻣﯿﻠﯿﻮن و  258ﻫﺰار و  402دﻻر
از ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ  30درﺻﺪی
ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ  45درﺻﺪ،
ﮐﺸﺎورزی  12درﺻﺪ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ  11درﺻﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ  101ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪه ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق ،ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ـﯿﻪ،
ـﺎن ،روﺳـ
ـﻮری آذرﺑﺎﯾﺠـ
ـﺘﺎن ،ﺟﻤﻬـ
ـﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴـ
ـﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴـ
اﻓﻐﺎﻧﺴـ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎری ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ
اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﮔﺰاری  23دوره ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮرای
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ،در ﺻﻮرت ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺎدراﺗﯽ،
ﺛﺒﺎت ﻣﻘﺮرات ارزی و ﺗﺠﺎری ،ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺗﺠﺎر و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
ﮔﺰارش از :ﭘﺮوﯾﺰ اﻧﺼﺎری
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