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آﺧﺮﯾﻦ روز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮانﭘﻼﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎن از دﻣﺸﻖ داﺷﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎﻧﻢ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺎﺗﯽ از

وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ »ﺗﻌﺎدل« :ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ
ﮔﺮوه اﻧﺮژی| ﻧﺎدی ﺻﺒﻮری|
آﺧﺮﯾﻦ روز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮانﭘﻼﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎن از دﻣﺸﻖ داﺷﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎﻧﻢ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺎﺗﯽ از
ﻣﺴﻮوﻻن و ﺗﺎﺟﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ دﯾﺮوز را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان
و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﻤﯿﺮی و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎﻧﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺑﺎ دﻋﻮت ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه و در ﺳﻪ روز ﺣﻀﻮر ﺧﻮد از ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ دﯾﺪن ﮐﺮده ﺑﺎ وزرای ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن اﯾﺮان دﯾﺪار
ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻗﺎﻣﺖ ر ﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ رﻓﺘﻪ
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اﺳﺖ» .ﺗﻌﺎدل« در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻏﺎﻧﻢ از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی  6 ،38 ،35و  7ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮانﭘﻼﺳﺖ او و ﺗﯿﻤﺶ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﻮد اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎﻧﻢ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ »ﺗﻌﺎدل« وﻋﺪه ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آن
را ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪات »ﺗﻌﺎدل« از رﻓﺘﺎر ﻫﯿﺎت ﺳﻮری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﺎﺟﺮان ﺳﻮری در زﻣﯿﻨﻪ وارد ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺣﻮزه ﭘﻠﯿﻤﺮی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮد.
روزﮔﺎری دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽاش و ﺳﻮﻏﺎﺗﯽﻫﺎی رﻧﮓووارﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻗﻮاﻣﺸﺎن ﻣﯿﺎورﻧﺪ در
اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2011ﺷﺮوع ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺗﺼﺎوﯾﺮی از آﺷﻮب و وﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻠﺐ ﺑﺮ اذﻫﺎن ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ را ﻫﻢ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺷﺪﯾﺪ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻫﮕﺬری در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺣﺎﻻ
اول ﭘﻮل ﻧﻔﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮدﯾﺪ را ﺑﺪﻫﯿﺪ« .ﺑﻪ ﻫﺮ روی از ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽای ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻮریﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
دﯾﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  3ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮانﭘﻼﺳﺖ ﺻﺒﺤﯽ ﭘﺮﺟﻨﺐوﺟﻮش داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎﻧﻢ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻬﺰاد
ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺎﺗﯽ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر »ﺗﻌﺎدل« در ﻣﻮاردی ﺟﺮﻗﻪ اوﻟﯿﻪ از ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻮرﯾﻪ را زد.
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﻨﺒﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ آﻣﺪ و درﺳﺖ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺑﻌﺪ از
آن ﻏﺎﻧﻢ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ را ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص داد .دﯾﺪاری ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺎن زﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﻧﻔﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻏﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ روزه وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ،او دﯾﺮوز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮانﭘﻼﺳﺖ ﮔﺬراﻧﺪ .ﻏﺎﻧﻢ اﺑﺘﺪا از ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ دﯾﺪن ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻬﺰاد ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﺪن ﮐﺮد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﯿﺎت ﺳﻮری از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی  6 ،38 ،35و  7ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻮوﻻن ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ؛
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺮان در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻻن ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﻗﻮل
ﻣﺴﺎﻋﺪت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را داد.
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت دﯾﺪار ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﯾﺪاری ﮐﻪ ﻃﯽ آن رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻠﻮک اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﯾﺮان ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و آﻗﺎی ﻏﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد .رﺣﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
دﯾﺪار ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮاودات ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﮐﻪ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ :آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺣﻀﻮر ﻏﺎﻧﻢ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮانﭘﻼﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان ﻓﺎرغ از اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ دارﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ داﺷﺖ؛
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ از دوران درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده اﺳﺖ؛ درﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ را ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺴﻮول ﯾﮑﯽ از ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ و رزﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ »ﺗﻌﺎدل« ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺳﻮرﯾﻪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻠﻪ  7اﻟﯽ  8ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،از وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ در ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ،
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺗﺠﺎرﺗﻤﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و از ﺳﻮرﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ«
او در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺧﻨﺪد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻮﻟﺪار و ﺧﻮشﺣﺴﺎب ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی راﺑﻄﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
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رﯾﺸﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدن رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  2دﻫﻪ ﻗﺒﻞ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺳﺎل
 1375در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از دوران ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت دو ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی روی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮد .از ﺷﯿﻮع درﮔﯿﺮیﻫﺎ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺎق
رﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺳﺎل  1395ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻨﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه را ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽداﻧﺪ.
او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﻮرﯾﻪ اﮔﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ وارد آن ﻧﺸﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ«
اﯾﺠﺎد اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل از ﻃﺮف ﺳﻮری اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪﺷﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎﻧﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ »ﺗﻌﺎدل« وﻋﺪهاش را ﻣﯽدﻫﺪ.
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮرﯾﻪ اﺑﺘﺪا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ »ﺗﻌﺎدل« ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺖ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد ،اﯾﺮان در دوران ﺟﻨﮓ از ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری
در ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﯿﻢ« ﻏﺎﻧﻢ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻻی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ »ﺗﻌﺎدل« ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﺮدن
رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮری ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد«.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﻧﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎزار در ﺳﻮرﯾﻪ ،دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از ﺣﺪ
ﺗﺼﻮر دارد .ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭼﯿﻠﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺮاق و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﺎدرات ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ »ﺗﻌﺎدل« ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﻗﻌﺎ ﺳﻮال ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و در واﻗﻊ
ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ«.
او ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮده و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ﻣﮕﺮ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ«؟ وﻗﺘﯽ از ﺷﺮوع ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و از ﻫﻤﮑﺎرش ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؟« ﻫﻤﮑﺎرش ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻃﺮف ﻣﺎ
ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ« ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ» :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﺮﻓﺘﯿﺪ؟« .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﮑﻮت و ﺧﻨﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺮان

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

ﺗﺠﺎرت

ﺳﻮرﯾﻪ



ﻧﻔﺖ

اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ
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ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ



ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻠﻮک اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر



واﮐﻨﺶ ﺑﻌﯿﺪیﻧﮋاد درﺑﺎره ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺖ آدرﯾﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ



ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﺎدرات را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ
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ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر



اﯾﺴﺘﮕﺎه



وﻗﺘﯽ ﺑﻮمﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺎﺷﻖﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ



ﮐﺪام ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻨﺴﺮت دارﻧﺪ



ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﻣﯿﺎن  ۱۰ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ



ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﺷﺪ



اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ!



ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ :ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﺪه اﺳﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧﯽ ﮐﺒﯿﺮ!



ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن در ﮐﺎرزار »ووﺷﯽ«



ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎدری در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﮐﻨﺴﺮت ﻣﯽدﻫﺪ



ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ

دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ در ﮔﺮو ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژي


ﻟﻘﻤﻪ راﺣﺖ ﻓﺮوش  500ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ
ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺎسﭘﻮر ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژي
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ﺟرﻗﮫ در ﭘﺎﯾﯾندﺳﺗﯽ ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ ﺑرای اﺣﯾﺎی ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﺳورﯾﮫ

دوﻟﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎداتﻧﻴﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮي

ﺑﯿﺸﺘﺮ

اﻗﺘﺼﺎدﺧﻮان



اﯾﺴﺘﮕﺎه



وﻗﺘﯽ ﺑﻮمﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺎﺷﻖﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ



ﮐﺪام ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻨﺴﺮت دارﻧﺪ



ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﻣﯿﺎن  ۱۰ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ



ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﺷﺪ



اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ!



ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ :ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﺪه اﺳﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧﯽ ﮐﺒﯿﺮ!



ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن در ﮐﺎرزار »ووﺷﯽ«



ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎدری در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﮐﻨﺴﺮت ﻣﯽدﻫﺪ



ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن
 1اﯾﺴﺘﮕﺎه
 2وﻗﺘﯽ ﺑﻮمﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺎﺷﻖﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
 3ﮐﺪام ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻨﺴﺮت دارﻧﺪ
 4ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ در ﻣﯿﺎن  ۱۰ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ
 5ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﺷﺪ
 6اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ!
 7ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ :ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﺪه اﺳﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧﯽ ﮐﺒﯿﺮ!
 8ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن در ﮐﺎرزار »ووﺷﯽ«
 9ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎدری در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﮐﻨﺴﺮت ﻣﯽدﻫﺪ
 10ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ
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ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ
 دوﻟﺖ  ﺗﻌﺎدل  آذر  درآﻣﺪ  ﺑﻮدﺟﻪ  ﻣﺎﻟﯿﺎت  ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ




 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ


ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل  ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ
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