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رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﺳﺎﻻﻧﻪ
دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ازﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ﺣﺪود  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﯾ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮده ﺗﺎ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﯾ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رده ﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗ ،اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ و در ازای آن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،ﯾ از اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و در  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﻣﺠﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺮﯾﺮی« رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺠﺎرت دو
ﮐﺸﻮر  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دو ﮐﺸﻮر ﺗﻮان ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎرت دو ﮐﺸﻮر  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎری ،دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮای اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ.
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ﺣﺮﯾﺮی در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ارزﯾﺎﺑ واردات و ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﯾ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﯾﺴﺎل ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ روزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺳﺎن آﻣﺎرﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧ دارد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ارزش ﺗﺠﺎری
دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و رﺷﺪ آﻣﺎر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات در دوﻟﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ واردات و ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و در ﯾ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻦ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻼت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﺗﺠـﺎری ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـ ﺷـﻮد ﻣـ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺎر دﯾـﺮ ارزش ﻣﺒـﺎدﻻت اﻗﺘﺼـﺎدی دو ﮐﺸـﻮر را ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﭼﺸﻤﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﮔﻤﺮک ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟ اﯾﺮان در ﺑﻬﺎر ﺳﺎلﺟﺎری  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش
 ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﭼﯿﻦ در ﺟﺎﯾﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺎدراﺗ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ  ۶۸۳ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﺎﯾﺎه دوم واردات ﺑﻪ اﯾﺮان را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
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