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ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺠﺎری،اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺠﺎری ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﻮاﻧﻤﺪی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان _ اﯾﺮان اﮐﺴﭙﻮ  _2018وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻣﺎزن ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻮری در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ  :اوﻟﯿﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮدارم ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺎﺟﺮ ﺧﻮد در
ﺳـﻮرﯾﻪ اﻧﺠـﺎم دﻫـﻢ ﺗـﺎ آن ﻫـﺎ را ﺗﺸﻮﯾـﻖ ﺑـﻪ ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮارداد ﺑـﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان اﮐﺴﭙﻮ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮان از
اﯾﺮان ﺻﺎدرﮐﺮد .درﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
وﻣﺒﻠﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ودر اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻗﺒﻼ از ﺗﺮﮐﯿﻪ وارد ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  2ﮐﺸﻮر واردات ﮐﺎﻻ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ و ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪ دوره از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﺪی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﺪ روﺷﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﯿﺎن
ﺗﺠﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ  ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﻮد و ﺳﺨﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮی رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﮔﻤﺮک از ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺳﺎل  1396ﺣﺎﮐﯽ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ روﻧﺪی رو ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﺮ

اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزﺳﺎزی و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﻮرﯾﻪ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺑﺎزار ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

