ﮐﺎﻫﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات از
ﻣـﺮز ﺷﻠﻤﭽـﻪ – ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬـﺮ |
اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻋﺼﺮ
اﻣﺮوز در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
اروﻧﺪ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺮز ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ و دﭘﻮ را دارد اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات از اﯾﻦ ﻣﺮز
ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات از ﻣﺮز ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺣﺘﯽ از ﻣﺮز ﭼﺬاﺑﻪ ﻫﻢ
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﺻﺎدرات از اﯾﻦ ﻣﺮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق در ﻣﺮز
ﺷﻠﻤﭽﻪ را ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق داﻧﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﻣﺮز ﺷﻠﻤﭽﻪ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ورودی ﻋﻮارض ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان
ﺻﺎدرات از ﻣﺮز ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﺮز از ﺟﻤﻠﻪ راه
ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻼﺗﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻮدن ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات
ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﺎر را ﺑﺮﻫﻢ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوران
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﻌﻠﯽ ،آن ﻫﺎ را ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ آن را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و
ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺗﻼش ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدر ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺬب
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﺠﺎد
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت را از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
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