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سخن رئيس كل سازمان  
از دهه شصت ميالدي كشورها به اهميت همكاري بين المللي در چارچوب سازمان هاي 
منطقه اي پي بردند. يك سازمان قدرتمند منطقه اي مي تواند فرصت هاي مناسبي را در 
اقتصادي در  ايجاد نموده و زمينه گسترش فعاليت هاي مشترك  حوزه توليدات صنعتي 
سطح منطقه را فراهم سازد. با شكل گيري سازمان ها و نهادهاي منطقه اي، زمينه الزم براي 
بهره برداري بيشتر از منابع فراهم شده و به تناسب آن بهره وري سرمايه افزايش خواهد 
يافت. در نهايت در نتيجه توسعه صنعتي حاصل از آن، توسعه و رفاه اجتماعي بيشتري 

براي كشورهاي عضو به وجود آمد.
در واقع توسعه منطقه گرايي يكي از پيش زمينه هاي آزادسازي تجاري است كه در مراحل 
پيشرفته به همكاري هاي اقتصادي و پولي و سپس به همگرايي سياسي و امنيتي منتج 
مي شود. منطقه گرايي به عنوان يك مكانيزم بازدارنده، منجر به ارايه راه حل هاي صلح آميز 
براي بحران هاي موجود و يا بحران هاي احتمالي بين اعضا شده و موجب تحكيم صلح و 

امنيت در منطقه مي شود.
الزمه موفقيت در تعامل با اقتصاد جهاني و دست يابي به اهداف سند چشم انداز، شناسايي 
پتانسيل ها و زمينه هاي همكاري ايران به ويژه در حوزه تجارت با سازمان هاي منطقه اي از 
جمله سازمان همكاري اقتصادي )اكو( است. ايران زماني مي تواند به گسترش و تعميق 
همگرايي هاي، منطقه اي خود در چارچوب تعامل سياسي، اقتصادي و فرهنگي به صورت 
بهينه در اين منطقه عمل كند كه از توانايي ها و ظرفيت هاي موجود خود و ساير كشورهاي 
عضو به ويژه در بخش تجارت خارجي آگاهي كامل داشته باشد و براي تحقق اهداف كوتاه 

و بلند مدت خود برنامه ريزي مناسب و كارآمدي داشته  باشد.
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به اين جهت و در راستاي اطالع رساني در زمينه وضعيت اقتصادي و تجارت خارجي ده 
كشور عضو اكو، سازمان توسعه تجارت ايران اقدام به تهيه و انتشار كتاب »سازمان همكاري 

اقتصادي )اكو(« با محوريت اطالعات تجارت خارجي كشورهاي عضو نموده است.
در گردآوري و تدوين اطالعات اين كتاب ها تالش شده است تا اطالعات دقيق و روزآمد 
با بهره گيري از منابع اطالعاتي معتبر در  اختيار خواننده گرامي قرار گيرد. با اين حال، 
اين دقت ما را از رهنمودهاي اساتيد و صاحب نظران محترم بي نياز نمي كند و از هرگونه 

راهنمايي و تذكر صاحبان فكر و فعاالن عرصه تجارت خارجي ايران استقبال مي نماييم.
ويژه  به  اين كتاب   توليد  و  تهيه  از همكاري همه دست اندركاران  پايان الزم مي دانم  در 
جناب آقاي توفيقي »معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان«، كليه كارشناسان و همكاران 
معاونت بازاريابي به ويژه سركار خانم اكرم فرمهيني فراهاني كه در تهيه و تدوين اين كتاب 
از سركار خانم فرشته  بنمايم. همچنين  را  نموده اند، كمال تشكر و قدرداني  ياري  را  ما 
سعيدا و همكاران شركت چاپ و نشر بازرگاني به خاطر تالش هاي ايشان در طراحي و 

توليد اين كتاب سپاسگزارم.
                                             بابك افقهی   

                                           معاون وزير و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران
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