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رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺗﻬﺮان:
ﻣﺸﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﯾ ﺷﺒﻪ اﺳﺖ
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ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴـﺎری رﯾﯿـﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧ ﺗﻬـﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﯾـ ﺷﺒـﻪ
ﺷﺮاﯾـﻂ اﻧﺠـﺎم ﺗﺠـﺎرت در ﮐﺸـﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎﯾ ﮐـﻪ در روﻧـﺪ ﺗﺠـﺎری
ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﺎه ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺟﻮان ،ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺗﻬﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در دو ﺳﺎل  ۹۸و  ۹۹ﻣﻨﻔ ﺑﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻠ ﺗﺠﺎرت در ﺳﺎل  ۹۹ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۹۸
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾ ﺷﺒﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت در ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه اﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎ ﺟﺰو ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺠﻢ
ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻣﺎﺑﻘ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻦﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﺴﺎری اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼ ﻧﺮخ دﻻر در ﮐﺸﻮر  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارزشﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ در
اﯾﻦ ﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﺮد ﺑﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﺪم ﺑﺮون ﮔﺮاﯾ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮر ،ﻧﺒﻮد ﻧﺎه ﺟﻤﻌ و ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺠﺎرت،
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی ،ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻈﺎم اﺻﻮﻟ و ﻓﻨ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎری و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ
ﺷﺨﺼ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻞ ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر
ﺳﺪ راه ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی اﺑﺮاز ﮐﺮد :رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾ از ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮد ،اﻣﺎ
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ﻣﺸﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
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