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ﻣﺠﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺮﯾﺮی ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اول اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮﺳﭙﻼس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﺎدراﺗﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭼﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮاد ﺧﺎم ،زﻋﻔﺮان و
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮش اﯾﺮان
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺪودی دارﯾﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ
رﻗﺎﺑﺖ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ورود ﮐﺎﻻ ،ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﻀﺎ ﺑﺮای
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﯿﻦ آﻣﺎده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در
دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
*ﮐﺎﻻﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ
ﺣﺮﯾﺮی ،از ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺎوﯾﻮن اﯾﺮان در ﻫﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل

ﺟﺎری ،ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ
ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود:ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻋﻔﺮان ،ﻓﺮش و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،دو ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻗﺪمﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،در ﭼﯿﻦ داﯾﺮ ﺷﺪه و در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی آنﻫﺎ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﺿـﺪ اﻧﻔﺠـﺎر و ﺑـﺪون ﺟﺮﻗـﻪ و ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ
ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ و اﻣﺴﺎل ﺻﺎدرات ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺖ اﻟﯿﺎف ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ
ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
*اژدﻫﺎی زرد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎرس
آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  2017ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﯿﻦ ﺣﺪود  13درﺻﺪ
ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ارزﺷﯽ ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار و  260ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺑﺎزار اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
دارﻧﺪ؛ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﻤﺮک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ،از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اژدﻫﺎی زرد ،آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از واردات ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺣﺪود
 30درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  1396ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ،رﺗﺒﻪ اول ﭼﯿﻦ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ
ﺑﺮ ﺟﺎﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واردات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﭼﯿﻦ در ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از
 917ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارز ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ،در
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺣﺪود ﻫﺰار و  277ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﻞ واردات ،در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺣﺪود  27درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،ﺻﺮف واردات ﭼﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه واردات از ﭼﯿﻦ را ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺑﺎن
ﻣﺎه ،ﺣﺪود ﯾﮏﻫﺰار و  337ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای آن ﺻﺮف ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل 18
درﺻﺪ ﮐﻞ واردات اﯾﺮان از ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ارزش

ﺣﺪودی  330ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،دوﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻋﻤﺪه وارد ﺷﺪه از ﭼﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﯿﻦ ﭘﺲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ارزش ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ وارد ﺷﺪه از ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود  269ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﯿﻦ در ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از 807
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪ ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺮان،
در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻫﺰار و  82ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻣﻘﺼﺪ
ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎن
ﺑﻮده ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺑﯿﺶ از  17درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی اﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏﻫﺰار و  600ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮرﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺎ
ارزﺷﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻫﺰار و  300ﻣﯿﻠﻮن دﻻر و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏﻫﺰار و  79ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  60درﺻﺪ ارزش ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ
ﭼﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺳﺒﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری
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و ﺻـ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی را رﻗﻢ زده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان و ﺑﺎزارﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺰارش از ﻣﺮﯾﻢاﻟﺴﺎدات ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪی
*اداره ﮐﻞ اﺧﺒﺎر ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای*رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮﺳﭙﻼس*
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][ad_2

