ﺑﺎزار ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮏ
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی،
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻣﻀﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و
ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دو ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﺠﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺣﺴﻦ داﻧﺎﯾﯽﻓﺮ
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ،
ﮔﻔﺖ :روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ ،وزﯾﺮ راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت دو ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ آﻗﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﻮرﯾﻪ در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﻮرﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی راﻫﺒﺮدی
دراز ﻣﺪت ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد:
ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺟﺬاب ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮآوردﻫﺎ ،ﺑﯿﻦ  ۲۵۰ﺗﺎ  ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای
راه اﻧﺪازی ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ
ﺗﺠﺎر دو ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً
در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد ،از ﺳﻮی ﺗﺠﺎر ﻣﻄﺮح و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺠﺎر دو ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺮﮐﺰ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
داﺋﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در رواﺑﻂ دو
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺟﺪی ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﻮری
در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻣﺪت اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ و ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد .ﺑﺎزار ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺎزار ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎزار
اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ
ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﯿﺮاً ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑﯽ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان درس ورﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻣﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻼش ﺟﺪی
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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