ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۱۲۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﻮﺗﯿﻦ ،ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮد
 وﻻـدﯾﻤﯿﺮ ﭘـﻮﺗﯿﻦ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری روﺳـﯿﻪ اﻣﺮوز ﺑـﻪ ﻃـﻮر رﺳـﻤﯽ از ﺳـﺎﺧﺖ واﮐﺴـﻦ روﺳـﯽ ِ ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺛﺒﺖ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺧـﺒﺮ
دا د .

آذرﻗﻠﻢ  ۷۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۲۳۴۵ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹در ﮐﺸﻮر /ﻓﻮت  ۱۸۴ﺑﯿﻤﺎر در  ۲۱ﻣﺮداد


اﻧﺘﺨﺎب  ۷۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وزارت اﻃﻼﻋﺎت :ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻢ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﻣﻌﺎون ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳـﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳـﺘﻌﺎﻧﺖ از اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ و ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی ﺳـﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(
ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺿـﺮﺑﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮوﯾﺲﻫـﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳـﯽ ﻧﻈـﺎم ﺳـﻠﻄﻪ ،ﺗﻌـﺪادی از ﺟﺎﺳﻮﺳـﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﺮوﯾﺲﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣـﺬﮐﻮر
ﺷ ﻨﺎ ﺳﺎ ﯾ ﯽ و د ﺳ ﺘ ﮕ ﯿ ﺮ ﺷ ﺪﻧ ﺪ .
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﺣﺎﻧﯽ :ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ
 رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑـﺎ ﻗـﺪرداﻧﯽ از ﻫﻤـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دارو و واﮐﺴﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﻫـﺎ ﺑـﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﻮوﯾـﺪ ۱۹
ﺗﻼـش ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﮔﻔـﺖ :در ﻣـﺎه ﻫـﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﻼـش ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه ﻗــﺪم ﻫـﺎی ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿــﺪ دارو و واﮐﺴـﻦ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ راه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
داﻧﺎ  ۶۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺘﺐ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
 ﻣﻬﻠـﺖ ﺛﺒـﺖ ﺳــﻔﺎرش ﮐﺘـﺐ درﺳــﯽ داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﺗﻤﺪﯾــﺪ ﺷــﺪ  :ﻣﻌـﺎون ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی
آﻣﻮزﺷﯽ از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎ  ۳۱ﻣﺮداد ﺧﺒﺮ داد .ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎزهﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰ ﯾﻦ
 ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮه ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰ ﯾﻦ
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب و اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱

 ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﺠﻠﺲ در ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﺑـﻮرس از ﺗﻮﻗـﻒ ﻋﺮﺿـﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑﻠـﻮﮐﯽ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣـﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﺪوق ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ورزش  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣ ﻮا ﻓ ﻘ ﺖ ﺑﺎ ﺷ ﮕﺎ ه ﺳ ﭙﺎ ﻫﺎ ن ﺑﺎ ا ﺳ ﺘ ﻌ ﻔﺎ ی ﻗﻠ ﻌ ﻪ ﻧ ﻮ ﯾ ﯽ
 ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﻔﺎی اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌـﻪ ﻧـﻮﯾﯽ ﻣـﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻌﺎون اول ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺿﺮورت ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
 وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻫﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺮاﯾﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺗﺎ  ۹ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻌـﺎون ﮐـﻞ وزارت ﺑﻬــﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮ رﻋـﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑـﻞﻫـﺎی ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺰوﻟﯽ ﺷـﺪن آﻣـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸـﻮر ﺗـﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾ ﺴﻨﺎ

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ۵۸ﺳﺎل دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺶ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

۲

ا ﯾ ﺴ ﻨﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی

۱۶

۲۲
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۰۲:۴۵

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :اﯾ ﺴﻨﺎ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﯿﻦ ﻣﻘﯿﺴـﻪ  ،از ﺻــﺪور ﯾـﺎ ﺗﻤﺪﯾـﺪ  ۸۳۹ﻓﻘﺮه ﺿــﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ از اﺑﺘــﺪای ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه  ۱۳۹۹در
راﺳــﺘﺎی دو راﻫـﺒﺮد ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﺗﻤـﺎم ﻃﺮحﻫـﺎ و ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﺒﻠـﻎ ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺻﺎدره و ﺗﻤﺪﯾﺪی از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۹ﺣﺪود  ۶۱۷۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ وی از اﯾـﻦ ﺗﻌــﺪاد ۳۶۱ ،ﺿــﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻـﺎدر ﯾـﺎ ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ارزش اﯾـﻦ ﺿــﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
 ۳۲۲۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده و در ﻣﺠﻤـﻮع ﺻــﺪور ﺿــﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺿــﻤﺎﻧﺖ
ﻧﺎ ﻣ ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ.
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣـﺪت ﯾﺎد ﺷـﺪه  ۱۸۳ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ در ﺣﻮزه ﻃﺮح ﻫـﺎی اﯾﺠـﺎدی ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۹۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل،
 ۱۲۵ﻓﻘﺮه ﺿــﻤﺎﻧﺖﻧــﺎﻣﻪ در ﺣــﻮزه ﺣﺴــﻦ اﻧﺠــﺎم ﮐــﺎر ﺑــﻪ ارزش  ۲۲۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل ۷۰ ،ﻓﻘﺮه ﺿـــﻤﺎﻧﺖ ﻧــﺎﻣﻪ در ﺣــﻮزه
ﻃﺮحﻫـــﺎی ﺗﻮﺳــــﻌﻪای و ﺑـــﻪ ارزش  ۵۳۱ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد ر ﯾـــﺎل ۶۳ ،ﺿــــﻤﺎﻧﺖ ﻧـــﺎﻣﻪ ﺑـــﻪ ارزش  ۱۴۹ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد ر ﯾـــﺎل در ﺣــﻮزه
ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ۲۳ ،ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻮزه ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ارزش  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل و  ۱۴ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ در
ﺣﻮزه اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮ ﯾﺪ ﺑﻪ ارزش  ۹۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫـﺎی ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺻـﺪور
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨـﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺧﯿﺮا ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺻــﺎدرات ﻫـﻢ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ داﺷــﺘﯿﻢ ﺗــﺎ در
ﻣـﺪلﻫـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻣﺘﯿـﺎزات ﺧـﺎص و وﯾﮋهای را ﺑﺮاﯾﺸـﺎن در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﯿﻦ ﻣﻘﯿﺴـﻪ  ،از ﺻـﺪور ﯾـﺎ ﺗﻤﺪﯾـﺪ  ۸۳۹ﻓﻘﺮه ﺿــﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ از اﺑﺘــﺪای ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه  ۱۳۹۹در
راﺳـﺘﺎی دو راﻫـﺒﺮد ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﺗﻤـﺎم ﻃﺮحﻫـﺎ و ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤـﺎم ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺻﺎدره و ﺗﻤﺪﯾﺪی از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۹ﺣﺪود  ۶۱۷۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وی از اﯾـﻦ ﺗﻌــﺪاد ۳۶۱ ،ﺿــﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻـﺎدر ﯾـﺎ ﺗﻤﺪﯾــﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ارزش اﯾـﻦ ﺿــﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
 ۳۲۲۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده و در ﻣﺠﻤـﻮع ﺻـﺪور ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﻧﺎ ﻣ ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣـﺪت ﯾﺎد ﺷـﺪه  ۱۸۳ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ در ﺣﻮزه ﻃﺮح ﻫـﺎی اﯾﺠـﺎدی ﺑﻪ ارزش ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۹۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل،
 ۱۲۵ﻓﻘﺮه ﺿــﻤﺎﻧﺖﻧــﺎﻣﻪ در ﺣـﻮزه ﺣﺴـﻦ اﻧﺠــﺎم ﮐــﺎر ﺑـﻪ ارزش  ۲۲۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾـﺎل ۷۰ ،ﻓﻘﺮه ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧــﺎﻣﻪ در ﺣـﻮزه
ﻃﺮحﻫـــﺎی ﺗﻮﺳـــﻌﻪای و ﺑـــﻪ ارزش  ۵۳۱ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد ر ﯾــﺎل ۶۳ ،ﺿـــﻤﺎﻧﺖ ﻧـــﺎﻣﻪ ﺑـــﻪ ارزش  ۱۴۹ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد ر ﯾــﺎل در ﺣــﻮزه
ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ۲۳ ،ﻓﻘﺮه ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻮزه ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ارزش  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل و  ۱۴ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
در ﺣﻮزه اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮ ﯾﺪ ﺑﻪ ارزش  ۹۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ درﺑﺎره اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮحﻫﺎی
داﻧﺶﺑﻨﯿــﺎن دارای ﻣﺠـﻮز ،واﺣــﺪﻫﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ دارای ﺳﻮاﺑـﻖ ﺻــﺎدراﺗﯽ در ﺳـﻪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﻃﺮحﻫــﺎی اﯾﺠـﺎدی ﺑﺎ
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺣـﺪاﻗﻞ  ۶۰درﺻــﺪ ،ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺟﻬـﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ واﺣــﺪﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫـﺎی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۷

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻃﺮحﻫـﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰا اوﻟـﻮﯾﺖﻫـﺎی ﺻـﺪور ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻫ ﺴﺘﻨ ﺪ.
اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴـﺌﻮل در اداﻣﻪ درﺑﺎره اﺛﺮات ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﺪور ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴـﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼـﮏ دارد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
ﻣﺜــﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ ﮐـﻪ ﻓﻌــﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻـت ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸـﻮر را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫــﺪ ،ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﺨﺸـﯽ از اﻗﺴـﺎط واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼـﮏ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺑﺮای آنﻫـﺎ ﺗﻀـﺎﻣﯿﻨﯽ را ﺻـﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم
ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌـﺎن اراﯾـﻪ دادﯾﻢ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎر ﺻﻨﺪوق ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﮐﺮوﻧـﺎ در ﻣـﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در آن ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
و  ...اﯾ ﺠﺎ د ﺷ ﺪ.
ﮐـ ﺎ ر ی ﮐ ﻪ د ر ﺻـ ﻨ ﺪ و ق د ر و ا ﮐ ﻨ ﺶ ﺑ ﻪ ا ﯾ ﻦ ﻣ ﺸـ ﮑ ﻼ ت و د ر ﻣ ﺴـ ﯿ ﺮ ﺳـ ﯿ ﺎ ﺳ ﺖ ﻫـ ﺎ ی ﮐ ﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی ﻣ ﻤ ﻠ ﮑ ﺖ ا ﻧ ﺠ ﺎ م د ا د ﯾ ﻢ ا ﯾ ﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﮔـﺎم ،ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی اﺳـﻔﻨﺪ  ،۱۳۹۸ﻓﺮوردﯾـﻦ و اردﯾﺒﻬﺸـﺖ  ۱۳۹۹واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه را
ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺮدادﻣﺎه ،ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
در واﻗـﻊ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪه ،در اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺸــﮑﻞ ﭘﺮداﺧـﺘﯽ داﺷــﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن دوره
ﻣﻨﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺘﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻘﯿﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮان اﺻﻠﯽ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
در اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴـﺎل در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ،ﺳـﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗﺠﺎرت و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،از اﺑﺘـﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪای را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣ ﺤ ﻮ ر ﻧ ﺨ ﺴ ﺖ ﻫ ﻤ ﺎ ن ﻋ ﻨ ﻮا ن ﺟ ﻬ ﺶ ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ا ﺳ ﺖ .
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺗﻤﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫـﻢ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻫـﻢ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن در ﺑـﺪﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤـﻊﺑﻨـﺪی رﺳـﯿﺪهاﻧـﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺳــﻤﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﻃﺮحﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ و آن دﺳــﺘﻪ از ﻃﺮحﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ در ﺳــﻨﻮات
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎن ﺧﻮرده ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﻢ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺳـﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ،اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ
دﻗﯿﻖ درﺑﺎره آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻـﻨﺪوق اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺻـﻨﺪوق ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨـﺪ ﺳﻮﯾﻪای را در اﯾﻦ
ﺧ ﺼ ﻮ ص اﯾ ﺠﺎ د ﮐﻨ ﺪ.
اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻘﯿﺴﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﻮر دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺻﻨﺪوق در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼن وزارت ﺻﻤﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﺗـﺎ در ﻣـﺪلﻫـﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎص و
وﯾﮋهای را ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑﺎره آﺳـﯿﺐﻫﺎی ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ آﻧﻘﺪر روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد.
در ﺣﻮزه ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ،ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮ ﮐﻮﭼـﮏ ﻣـﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﺸـﯿﺪه ،ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻﺗﯽ را از ﺧﺎرج ﺳـﻔﺎرش داده و
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۸

ﭘﻮل را ﻫﻢ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت آﻣﺪه ﻧﻪ ﭘﻮﻟﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ وﻗـﺘﯽ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ،ﻓـﺎرغ از اﯾﻨﮑـﻪ درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾـﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺘﯽ را در ﺑﺨﺸـﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای از آﺳﯿﺐﻫﺎی واردات ﺑﯽروﯾﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎﯾـﺪ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﺮخ ارز ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻠﯿﺖ ،ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺎ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ از
اﯾﻦ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ و آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
از ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭘﻨﺠـﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺷـﻮرای ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ۲۱ ،ﻣﺮداد در ﺗﻘـﻮﯾﻢ رﺳـﻤﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪﻋﻨـﻮان "روز ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ"
ﻧ ﺎ ﻣ ﮕ ﺬا ر ی ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
اﯾ ﺴﻨﺎ

۲۲
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۰۲:۴۱



 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 اﯾ ﺴﻨﺎ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫﺎی ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش
ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺿـــﻤﺎﻧﺖ ﻧـــﺎﻣﻪﻫـــﺎ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ،اﻇﻬـــﺎر ﮐﺮد :اﺧﯿﺮا ﺟﻠﺴـــﺎﺗﯽ ﺑـــﺎ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻـــﺎدرات ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺻـﺎدرات ﻫـﻢ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ داﺷـﺘﯿﻢ ﺗـﺎ در ﻣـﺪلﻫـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎص و وﯾﮋهای را ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻘﯿﺴﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴـﻨﺎ ،از ﺻـﺪور ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾـﺪ  ۸۳۹ﻓﻘﺮه ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ از اﺑﺘـﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۹در راﺳـﺘﺎی دو راﻫـﺒﺮد ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﺗﻤـﺎم ﻃﺮحﻫـﺎ و ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤـﺎم ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤـﻮع
ﻣﺒﻠﻎ ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره و ﺗﻤﺪﯾـﺪی از اﺑﺘـﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۹ﺣﺪود  ۶۱۷۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وی از اﯾـﻦ ﺗﻌــﺪاد ۳۶۱ ،ﺿــﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻـﺎدر ﯾـﺎ ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ارزش اﯾـﻦ ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
 ۳۲۲۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده و در ﻣﺠﻤـﻮع ﺻـﺪور ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﻧﺎ ﻣ ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣـﺪت ﯾﺎد ﺷـﺪه  ۱۸۳ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ در ﺣﻮزه ﻃﺮح ﻫـﺎی اﯾﺠـﺎدی ﺑﻪ ارزش ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۹۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل،
 ۱۲۵ﻓﻘﺮه ﺿــﻤﺎﻧﺖﻧــﺎﻣﻪ در ﺣـﻮزه ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر ﺑـﻪ ارزش  ۲۲۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾـﺎل ۷۰ ،ﻓﻘﺮه ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ در ﺣـﻮزه
ﻃﺮحﻫـــﺎی ﺗﻮﺳـــﻌﻪای و ﺑــﻪ ارزش  ۵۳۱ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد ر ﯾـــﺎل ۶۳ ،ﺿـــﻤﺎﻧﺖ ﻧـــﺎﻣﻪ ﺑــﻪ ارزش  ۱۴۹ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل در ﺣــﻮزه
ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ۲۳ ،ﻓﻘﺮه ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻮزه ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ارزش  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل و  ۱۴ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
در ﺣﻮزه اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮ ﯾﺪ ﺑﻪ ارزش  ۹۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ درﺑﺎره اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮحﻫﺎی
داﻧﺶﺑﻨﯿــﺎن دارای ﻣﺠـﻮز ،واﺣــﺪﻫﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ دارای ﺳﻮاﺑـﻖ ﺻــﺎدراﺗﯽ در ﺳـﻪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﻃﺮحﻫــﺎی اﯾﺠـﺎدی ﺑﺎ
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺣـﺪاﻗﻞ  ۶۰درﺻــﺪ ،ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺟﻬـﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ واﺣــﺪﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫـﺎی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻃﺮحﻫـﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰا اوﻟـﻮﯾﺖﻫـﺎی ﺻـﺪور ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۹

ﻫ ﺴﺘﻨ ﺪ.
اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴـﺌﻮل در اداﻣﻪ درﺑﺎره اﺛﺮات ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﺪور ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴـﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼـﮏ دارد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
ﻣﺜـﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﮐـﻪ ﻓﻌـﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻـت ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸـﻮر را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﺨﺸـﯽ از اﻗﺴـﺎط واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼـﮏ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺑﺮای آنﻫـﺎ ﺗﻀـﺎﻣﯿﻨﯽ را ﺻـﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم
ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌـﺎن اراﯾـﻪ دادﯾﻢ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎر ﺻﻨﺪوق ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﮐﺮوﻧـﺎ در ﻣـﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در آن ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
و  ...اﯾ ﺠﺎ د ﺷ ﺪ.
ﮐـ ﺎ ر ی ﮐ ﻪ د ر ﺻـ ﻨ ﺪ و ق د ر و ا ﮐ ﻨ ﺶ ﺑ ﻪ ا ﯾ ﻦ ﻣ ﺸـ ﮑ ﻼ ت و د ر ﻣ ﺴـ ﯿ ﺮ ﺳـ ﯿ ﺎ ﺳ ﺖ ﻫـ ﺎ ی ﮐ ﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی ﻣ ﻤ ﻠ ﮑ ﺖ ا ﻧ ﺠ ﺎ م د ا د ﯾ ﻢ ا ﯾ ﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ،ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی اﺳـﻔﻨﺪ  ،۱۳۹۸ﻓﺮوردﯾـﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۹واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه را
ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺮدادﻣﺎه ،ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
در واﻗـﻊ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪه ،در اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺸــﮑﻞ ﭘﺮداﺧـﺘﯽ داﺷــﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن دوره
ﻣﻨﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﺪ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﻃﺮحﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪ ﺗﻤﺘـﻢ در دﺳــﺘﻮر ﮐـﺎر ﻣﻘﯿﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و روﻧـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﯿﺸـﺮان اﺻـﻠﯽ رﺷـﺪ و
ﺗﻮﺳـﻌﻪ در اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ،ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ،
وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗﺠﺎرت و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،از اﺑﺘـﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری،
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪای را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣ ﺤ ﻮ ر ﻧ ﺨ ﺴ ﺖ ﻫ ﻤ ﺎ ن ﻋ ﻨ ﻮا ن ﺟ ﻬ ﺶ ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ا ﺳ ﺖ .
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺗﻤﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﮑﯽ از ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻢ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻫﻢ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن در ﺑـﺪﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨـﺪی رﺳـﯿﺪهاﻧـﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺳــﻤﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﻃﺮحﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ و آن دﺳــﺘﻪ از ﻃﺮحﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ در ﺳــﻨﻮات
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎن ﺧﻮرده ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﻢ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺳـﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ،اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ
دﻗﯿﻖ درﺑﺎره آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻـﻨﺪوق اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺻـﻨﺪوق ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨـﺪ ﺳﻮﯾﻪای را در اﯾﻦ
ﺧ ﺼ ﻮ ص اﯾ ﺠﺎ د ﮐﻨ ﺪ.
اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﯿﺴﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﻮر دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات ،ﺗﺼﺮ ﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺻﻨﺪوق در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼن وزارت ﺻﻤﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﺗـﺎ در ﻣـﺪلﻫـﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎص و
وﯾﮋهای را ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑﺎره آﺳـﯿﺐﻫﺎی ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ آﻧﻘﺪر روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد.
در ﺣﻮزه ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ،ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮ ﮐﻮﭼـﮏ ﻣـﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﺸـﯿﺪه ،ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻﺗﯽ را از ﺧﺎرج ﺳـﻔﺎرش داده و
ﭘﻮل را ﻫﻢ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۰

اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت آﻣﺪه ﻧﻪ ﭘﻮﻟﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ وﻗـﺘﯽ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ،ﻓـﺎرغ از اﯾﻨﮑـﻪ درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾـﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺘﯽ را در ﺑﺨﺸـﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای از آﺳﯿﺐﻫﺎی واردات ﺑﯽروﯾﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎﯾـﺪ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﺮخ ارز ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻠﯿﺖ ،ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺎ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ از
اﯾﻦ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ و آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴــﻨﺎ ،از ﺳــﺎل  ۱۳۹۳ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭘﻨﺠـﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﺮوز ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ و ﺷـﻬﺮکﻫـﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ۲۱ ،ﻣﺮداد در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان "روز ﺣﻤﺎﯾﺖ
ا ز ﺻ ﻨ ﺎ ﯾ ﻊ ﮐ ﻮ ﭼ ﮏ " ﻧ ﺎ ﻣ ﮕ ﺬا ر ی ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م

۲۱
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۱۳



 ۵۸ﺳﺎل دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺶ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی /

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

۰

 ۴۰ﺳﺎل رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ؛ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ درﺑﺎره ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان و
ﮐﺮهﺟﻨــﻮﺑﯽ ﻧﻘــﻞ ﻣﯽﺷــﺪ .روزﻧــﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸــﻬﺮی اﻣﺮوز،روزﻧــﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸــﻬﺮی ﺻــﺒﺢ،ﺻــﻔﺤﻪ روزﻧــﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸــﻬﺮی،داﻧﻠــﻮد روزﻧــﺎﻣﻪ
ﻫ ﻤ ﺸ ﻬ ﺮ ی ا ﻣ ﺮ و ز  ،ﻫ ﻤ ﺸ ﻬ ﺮ ی آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


۱۳۴۱

آﻏــﺎز رواﺑــﻂ اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨــﻮﺑﯽ؛ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺳـــﯿﺲ ﺳـــﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺳـــﺌﻮل ،ﺳـــﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻫﻨــﮓﮐﻨﮓ

ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑﻂ را ﺑﻪﻋﻬـﺪه داﺷﺖ ۱۳۴۶

اﻓﺘﺘـﺎح ﺳـﻔﺎرت اﯾﺮان در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ۱۳۵۴

ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﺸـﺘﺮک اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻓﻨﯽ اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ۱۳۵۵
ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳـﻮد اﻗﺘﺼــﺎدی

آﻏـﺎز ﺗﻼـش ﮐﺮه ﺑﺮای ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ دوﻟـﺖ اﯾﺮان در ﯾﮏ

ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿـﻦ اﺟﻼــس ﮐﺮه-اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻫﻤﮑـﺎری ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺳــﺌﻮل

ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳـﺮ رﺳﺎﻧـﺪن ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﺗﺠﺎری ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۰ﺑـﻪ ﺑﯿﺶ از ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر
ﺑﺸــﮑﻪ ﻧﻔـﺖ اﯾﺮان در دورهای ﭘـﺎﻧﺰدهﺳـﺎﻟﻪ
۱۳۵۶

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ

ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﻓﺮوش ۶۰ﻫﺰار

ﺑﺴــﺘﻪﺷـﺪن ﻗﺮارداد ﻣﯿـﺎن ﺷــﺮﮐﺖ ﺳﺎﻧـﮓﯾﺎﻧـﮓ و ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔـﺖ اﯾﺮان

ﺗﺒــﺎدل ﺳــﻔﺮای اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ

آﻏــﺎز ﻫﻤﮑــﺎریﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری ،ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ در ﺣـﻮزهﻫــﺎی ﻧﺴـﺎﺟﯽ ،ﺷــﯿﻼت،

ﻣﺨـﺎﺑﺮات ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی و ﻻﺳﺘﯿﮏ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی

آﻏﺎز ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ و ﻣﻌـﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮه

آﻏـــﺎز ﻫﻤﮑــﺎری ﺷـــﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧـــﺪای ﺑــﺎ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﮐﺸــﺘﯽﺳــﺎزی در ﺑﻨـــﺪرﻋﺒﺎس
ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺻـﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی و ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﻬﺮان و ﺳـﺌﻮل

ﺑ ﺴـــ ﺘ ﻪ ﺷـــ ﺪ ن

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﻮاﻓﻘﺎت رﺳﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ

اﺷﺘﻐﺎل ۱۲ﻫﺰار ﮐـﺎرﮔﺮ ﮐﺮهای در اﯾﺮان ،اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ورزﺷـﯽ و ﺗﺎﺳـﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﯽ ۲
ﮐﺸﻮر ﻣﯿـﺎن  ۲ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳـﯿﺪﻧﺪ

ﺳـﻔﺮ ﺷـﻬﺮدار وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳـﺌﻮل و ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺧﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم

ﺗﻬﺮان در ﺳﺌﻮل و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺌﻮل در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺷﻬﺮ.


۱۳۵۷

ﮐﺮهﺟﻨــﻮﺑﯽ ﺟﺰو ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳـــﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑــﻪ رﺳــﻤﯿﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺖ

ﻣﺒﺎدﻻـت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ۲ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر رﺳـﯿﺪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪ ۱۳۶۸

ﺗـ ﺎ ﺑ ﯿ ﺶ ا ز ﯾـ ﮏ د ﻫ ﻪ ﭘ ﺲ ا ز ا ﻧ ﻘ ﻼـ ب ر و ا ﺑـ ﻂ  ۲ﮐ ﺸ ﻮ ر د ر ﺳـ ﮑ ﻮ ن

ا ﯾ ﺠــ ﺎ د ﺗ ﺤ ﻮ ﻻــ ت ﺟ ﺪ ﯾــ ﺪ د ر ر و ا ﺑــ ﻂ  ۲ﮐ ﺸــ ﻮ ر ﭘ ﺲ ا ز آ ﺗ ﺶ ﺑ ﺲ ﺟ ﻨــ ﮓ ﺗ ﺤ ﻤ ﯿ ﻠ ﯽ و ﺳـــ ﻔ ﺮ ﻣ ﻌــ ﺎ و ن و ﻗ ﺖ

اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ و آﺳـﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺌﻮل ۱۳۸۶

ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻫﻮﻧـﮓ ﮐﯽﻫﻮا ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺰاﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه

اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ۲ﮐﺸﻮر
ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﺮهای و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در اﯾﺮان
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺣﺠﻢ

اﻋﻼـم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ

اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﺎنﮐﯽ ﻣـﻮن ﺑـﻪﻋﻨـﻮان دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠـﻞ و اﺑﺮاز

۲۱

ﻧﮕﺮاﻧﯽ او ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎوﻣﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺴــﺘﻪای ۱۳۸۷

راﺑﻄــﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی دو ﻃﺮﻓـﻪای ﺑـﻪ ارزش

۱۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﻣﯿـﺎن ۲ﮐﺸـﻮر ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد  ۱۳۸۸ﺻــﺎدرات روزاﻧــﻪ ۱۵۷ﻫﺰار ﺑﺸــﮑﻪ ﻧﻔـﺖ ﺧــﺎم ﺑـﻪ ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ
ﺷـﺮﮐﺖ وزرای ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرگ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻬﺮان
اﯾﺮان

ﭘﯿﻮﺳـﺘﻦ ﺳﺌﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﮔﺎز

ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮐﯿﻢ ﻫﯿﻮﻧـﮓ او ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷـﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی رﺋﯿﺲ وﻗﺖ

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ  ۲ﮐﺸﻮر

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان  ۲ﮐﺮه

آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺌﻮل

اﻣـﻮر ﺧــﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻫﻤﺘـﺎی ﮐﺮهای ﺧـﻮد ﻟﯽﯾﺎﻧـﮓﺟـﺎن درﺑـﺎره ﺣـﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﯿـﺎن ﮐﺮهﺷــﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨـﻮﺑﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮﺳﺎن ۱۳۸۹

ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺣﺴـﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﯽ اﯾﺮان و

ﮐﺮه ﺑـﺎ ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳـﺌﻮل درﺑـﺎره ﮔﺴـﺘﺮش رواﺑـﻂ دوﺟـﺎﻧﺒﻪ

ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐﺮه ﺑﺮ ﺣﻖ

اﯾﺮان در اﺳــﺘﻔﺎده ﺻــﻠﺢآﻣﯿﺰ از اﻧﺮژی ﻫﺴــﺘﻪای و ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮﻧﻈــﺎﻣﯽ ﺑـﻮدن ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫﺴــﺘﻪای اﯾﺮان
رﺳﺎﻧﻪای و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﺎن  ۲ﮐﺸﻮر
ﺳﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ


ورو د  ۲ﻓﯿﻠ ﻢ

آ ﻏــ ﺎ ز ﺗ ﺒ ﺎ د ﻻـ ت

ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮ

رﺳﯿﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری  ۲ﮐﺸﻮر ﺑﻪ .۱۱

۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ -ارزش ﻣﺒﺎدﻻت ۲ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ ۱۳۹۴

ﺻﺎدرات

.۴

اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﻪ رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ؟  ۵۸ﺳﺎل دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺸـﺠﺰﺋﯿﺎﺗﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳـﯽ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۲

و اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯿﺴــﻤﯿﺮا رﺣﯿﻤﯽ_روزﻧـﺎﻣﻪ ﻧﮕـﺎر  ۴۰ﺳـﺎل رواﺑـﻂ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ؛ اﯾﻦ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺗـﺎ ﻫﻤﯿﻦ
۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ درﺑﺎره ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣـﺎ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﻇـﺎﻫﺮا ﺗﺤﺖﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﺷﺪﯾـﺪ دوﻧﺎﻟـﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد ز ﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
از ﺑﺮﺟـﺎم ،ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و آﻏﺎز ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ از
ﺳﻮی دوﻧﺎﻟـﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ در دﺳـﺘﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎر و ﺑﻨﻪ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاراﻧﺶ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد؛ اﻗـﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ز ﯾﺎدی در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ز ﯾﺎدی در اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﺪ دﻫﻪ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺮه ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪ.
ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ در اﺑﺘﺪای آﻏﺎز ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﻘﺮرات ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﻣﻌﺎف ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪﺳـﺮﻋﺖ ﻟﻐﻮ ﺷـﺪ و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ در ازای ﺳـﺎلﻫـﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻧﻔﺘﯽ از اﯾﺮان ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺑـﺪﻫﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﮐﺮهایﻫـﺎ ﺗﺤﺖﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎرﻫـﺎی آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،دﻻری ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﺮان و ﻣﻨﻊ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑـــﺎ اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر از ﺳــﻮی ﻣﺆﺳـــﺴﺎت ﻣـــﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ را ﺑﻬــﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧـــﺪ ﺗــﺎ ﻧــﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧــﻮد در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﺮان در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ارزﺷﯽ در ﺣﺪود .۶
 ۵ﺗـﺎ ۹ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر دارد ،اﻣـﺎ وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ارزش اﯾﻦ اﻣـﻮال را  ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر اﻋﻼـم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ رواﺑـﻂ  ۲ﮐﺸـﻮر ،دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﻮال ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ دﺷـﻮاریﻫـﺎی ﻓﺮاوان و ﻫﻤﮑـﺎری ﻧﮑﺮدن ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ
ﻣ ﻮا ﺟ ﻪ ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﺑﺸﺮدوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﯾﻮﻧﻬــﺎپ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻧﮑﺮدن ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ و ﭘﯿﭽﯿــﺪهﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺳـﻄﺢ ﮐﺪورت در رواﺑﻂ را در ﺗﺎر ﯾﺦ رواﺑﻂ  ۲ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺣـﺪ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای رﺳﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ؛ رواﺑﻄﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ۲ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﺴـﯿﺮی ﮐﺎﻣﻼـ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺟﺮ ﯾﺎن ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺑﻮد.
۱۳۴۱

آﻏـــﺎز رواﺑــﻂ اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨــﻮﺑﯽ؛ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺳـــﯿﺲ ﺳـــﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺳـــﺌﻮل ،ﺳـــﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻫﻨــﮓﮐﻨﮓ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑﻂ را ﺑﻪﻋﻬﺪه داﺷﺖ ۱۳۴۶

اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ۱۳۵۴

ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ۱۳۵۵
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳـﻮد اﻗﺘﺼـﺎدی

آﻏـﺎز ﺗﻼـش ﮐﺮه ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﯾﮏ

ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿـﻦ اﺟﻼـس ﮐﺮه-اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻫﻤﮑـﺎری ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺳـﺌﻮل

ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳـﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۶۰ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺸـﮑﻪ ﻧﻔـﺖ اﯾﺮان در دورهای ﭘـﺎﻧﺰدهﺳـﺎﻟﻪ
۱۳۵۶

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺗﺒــﺎدل ﺳــﻔﺮای اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ

ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﻓﺮوش ۶۰ﻫﺰار

ﺑﺴـﺘﻪﺷـﺪن ﻗﺮارداد ﻣﯿـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﺎﻧـﮓﯾﺎﻧـﮓ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
آﻏــﺎز ﻫﻤﮑـﺎریﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ در ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﻧﺴـﺎﺟﯽ ،ﺷــﯿﻼت،

ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی و ﻻﺳﺘﯿﮏ ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی

آﻏﺎز ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮه

آﻏــﺎز ﻫﻤﮑــﺎری ﺷـــﺮﮐﺖ ﻫﯿﻮﻧــﺪای ﺑــﺎ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﮐﺸــﺘﯽﺳــﺎزی در ﺑﻨــﺪرﻋﺒﺎس
ﻗﺮاردادﻫـﺎﯾﯽ در ﺣـﻮزه ﺻــﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧـﻮردی و ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﯿـﺎن ﺗﻬﺮان و ﺳـﺌﻮل

ﺑ ﺴــ ﺘ ﻪ ﺷــ ﺪ ن

ﺗـﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼـب ،ﺗﻮاﻓﻘـﺎت رﺳـﻤﯽ از

ﻗﺒﯿﻞ اﺷـﺘﻐﺎل ۱۲ﻫﺰار ﮐـﺎرﮔﺮ ﮐﺮهای در اﯾﺮان ،اﻣﻀـﺎی ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻫﻤﮑـﺎری ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ورزﺷــﯽ و ﺗﺎﺳــﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
دوﺳﺘﯽ  ۲ﮐﺸـﻮر ﻣﯿـﺎن  ۲ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳــﯿﺪﻧﺪ

ﺳــﻔﺮ ﺷــﻬﺮدار وﻗـﺖ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﺳــﺌﻮل و ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕـﺬاری

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻬﺮان در ﺳﺌﻮل و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺌﻮل در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺷﻬﺮ.
۱۳۵۷

ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ۲ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳـﯿﺪ
۱۳۶۸

ﺗ ﺎ ﺑ ﯿ ﺶ ا ز ﯾ ﮏ د ﻫ ﻪ ﭘ ﺲ ا ز اﻧ ﻘ ﻼ ب ر واﺑ ﻂ  ۲ﮐ ﺸ ﻮ ر د ر ﺳ ﮑ ﻮ ن ﺑ ﺎ ﻗ ﯽ ﻣ ﺎﻧ ﺪ

ا ﯾ ﺠـ ﺎ د ﺗ ﺤ ﻮ ﻻـ ت ﺟ ﺪ ﯾـ ﺪ د ر ر و ا ﺑـ ﻂ  ۲ﮐ ﺸـ ﻮ ر ﭘ ﺲ ا ز آ ﺗ ﺶ ﺑ ﺲ ﺟ ﻨـ ﮓ ﺗ ﺤ ﻤ ﯿ ﻠ ﯽ و ﺳـ ﻔ ﺮ ﻣ ﻌـ ﺎ و ن و ﻗ ﺖ ا ﻗ ﯿ ﺎ ﻧ ﻮ ﺳـ ﯿ ﻪ و

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺣ ﺠ ﻢ ﻣﺒﺎ د ﻻ ت

۲۳

آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺌﻮل ۱۳۸۶

ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻫﻮﻧﮓ ﮐﯽﻫﻮا ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺰاﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳـﺮ

ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻫﯿـﺄﺗﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ۲ﮐﺸـﻮر
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﺮهای و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در اﯾﺮان

اﻋﻼـم ﻋﻼـﻗﻪﻣﻨـﺪی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ

اﻧﺘﺨـﺎب ﺑـﺎنﮐﯽ ﻣﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ او

ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘـﺎوﻣﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺴـﺘﻪای ۱۳۸۷

راﺑﻄـﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی دو ﻃﺮﻓـﻪای ﺑـﻪ ارزش ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد

دﻻر ﻣﯿﺎن ۲ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ۱۳۸۸ﺻﺎدرات روزاﻧﻪ ۱۵۷ﻫﺰار ﺑﺸـﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرگ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری ﺧــﺎرﺟﯽ در ﺗﻬﺮان

ﺷﺮﮐﺖ وزرای

ﭘﯿﻮﺳــﺘﻦ ﺳــﺌﻮل ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن اﺻــﻠﯽ ﮔـﺎز اﯾﺮان

ﮔﻔﺖوﮔـﻮی ﮐﯿﻢ ﻫﯿﻮﻧـﮓ او ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و آﯾﺖﷲ ﻫﺎﺷـﻤﯽ ﺷـﺎﻫﺮودی رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان درﺑﺎره ﺗﻮﺳـﻌﻪ رواﺑﻂ  ۲ﮐﺸﻮر

اﻋﻼـم آﻣـﺎدﮔﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣـﻞ ﺑﺤﺮان  ۲ﮐﺮه

آﻏﺎز ﻣـﺬاﮐﺮات ﻣﺴـﺌﻮل

اﻣﻮر ﺧـﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻫﻤﺘـﺎی ﮐﺮهای ﺧﻮد ﻟﯽﯾﺎﻧـﮓﺟـﺎن درﺑـﺎره ﺣـﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﯿـﺎن ﮐﺮهﺷـﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮﺳﺎن ۱۳۸۹

ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺣﺴـﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﯽ اﯾﺮان

و ﮐﺮه ﺑﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺌﻮل درﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮه ﺑﺮ ﺣﻖ

اﯾﺮان در اﺳــﺘﻔﺎده ﺻــﻠﺢآﻣﯿﺰ از اﻧﺮژی ﻫﺴــﺘﻪای و ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺑـﻮدن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺴـﺘﻪای اﯾﺮان
رﺳﺎﻧﻪای و ﮔﺴﺘﺮش ﺳـﻄﺢ آﻣﻮزش و ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﺎن  ۲ﮐﺸﻮر
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ
۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ۱۳۹۰
۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ورو د  ۲ﻓﯿﻠ ﻢ

آ ﻏـ ﺎ ز ﺗ ﺒ ﺎ د ﻻـ ت

ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎﺑﺨـﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ

رﺳﯿﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری  ۲ﮐﺸﻮر ﺑﻪ .۱۱

رﺳﯿﺪن ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ .۱۵

ﺻﺎدرات .۹

۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ۱۳۹۱

ﺻﺎدرات .۶

۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ -ارﺗﻘـﺎی ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷـﺮ ﯾﮏ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ۱۳۹۲

ﺻـﺎدرات

.۵
۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
۲ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻــر رﺳــﯿﺪ
ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ۱۳۹۳

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت  ۲ﮐﺸﻮر ﺑﻪ .۹

آﻏــﺎز ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫــﺎی آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ﻋﻠﯿـﻪ اﯾﺮان و ﮐــﺎﻫﺶ ﺣﺠـﻢ ﻣﺒﺎدﻻــت ﺗﺠــﺎری ۲ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖﺗـﺄﺛﯿﺮ

ﺻﺎدرات .۴

۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ -ارزش ﻣﺒﺎدﻻت ۲ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ ۱۳۹۴

ﺻﺎدرات

.۴
۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ -ارزش ﻣﺒﺎدﻻـت ۲ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣـﺪود ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳـﯿﺪ ۱۳۹۵

ورود

ﭘﺎرک ﮔﺌﻮن ﻫﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺄﺗﯽ ۲۳۶ﻧﻔﺮه از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﺮهای ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم
اﻣﻀــــﺎی ﺑﯿﺶ از ۲۰ﺗﻔﺎﻫﻤﻨــﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑــﺎری اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﯿـﺎن اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ رواﺑـﻂ ﺗﺠـﺎری اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺗـﺎ ﺳــﻘﻒ ۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر

اﺑﺮاز اﻣﯿــﺪواری ﺣﺴـﻦ روﺣـﺎﻧﯽ ﺑﻪ

ﻣﻼﻗـﺎت ۱۳۰ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

ﺻﺎدرات .۴
۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ  ۱۳۹۶اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺻﺎدرات .۷
۸ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد دﻻـــر ﻧﻔــﺖ ﺧــﺎم ﺑــﻪ ﮐﺮهﺟﻨــﻮﺑﯽ ﮐــﺎﻫﺶ ۳۹درﺻـــﺪی واردات ﻧﻔــﺖ از اﯾﺮان ﺗﻮﺳـــﻂ ﮐﺮهﺟﻨـــﻮﺑﯽ و آﻏـــﺎز
ﮔﻤـﺎﻧﻪزﻧﯽﻫـﺎ درﺑـﺎره ﺟـﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ ﺷـﺪن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ  ۱۳۹۶اﻣﻀـﺎی ﻗﺮارداد ﻧﻔـﺖ ﺑﻪازای ﮐﺎﻻـ ﻣﯿـﺎن
اﯾﺮان و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دور زدن ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ

ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ،ﺳـﺮب

ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﺷـﺪه ،اﮐﺴـﯿﺪﻫﺎ ،اوره ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،روی و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺲ در ۸ﻣـﺎه از ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ۸۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺻﺎدرات
ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺎﻣـﻞ ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﻨﻔﺼـﻠﻪ ﺧﻮدرو ،ﻣﺎژول ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮ ،ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺿـﺪﻗﻔﻞ )،(ABS
ﮐﺎﻏـﺬ و ﻣﻘﻮا ،ﻗﻄﻌـﺎت ﯾﺨﭽـﺎل و ﻓﺮ ﯾﺰر و ﮔﻮﺷـﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮاﺑﺮ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ۷۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ﺑﻮد ﻓﺴـﺦ ﻗﺮارداد
۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﭘﺎﻻﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ داﻟﯿﻢ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻓﺴـﺦ ﻗﺮارداد ﺷـﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﯿﻮﻧﺪای

ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻏﺎز ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﺷﺪه از اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۴

ﺑﻬـﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان از زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ اﺗﻤﯽ رﺳـﯿﺪ  ۱۳۹۸ﺧﺮوج
ﺷﺮﮐـﺖﻫـﺎی ﮐﺮهای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧـﮓ و الﺟﯽ از اﯾﺮان در ﭘﯽ ﺧﺮوج ﯾﮑﺠـﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ از ﺑﺮﺟـﺎم و ﺑـﺎزﮔﺸﺖ دوﺑـﺎره ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫﺎ
ﻋﻠﯿــﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﻗـــﻒ ﮐﺎﻣـــﻞ ﺧﺮ ﯾـــﺪ ﻧﻔــﺖ ﮐﺮهﺟﻨـــﻮﺑﯽ از اﯾﺮان و ﺟـــﺎﯾﮕﺰ ﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳـــﻂ آﻣﺮ ﯾﮑـــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان دوﻣﯿﻦ
ﺗـﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه ﻧﻔـﺘﯽ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ  ۱۳۹۹اﺣﻀــﺎر ﺳــﻔﯿﺮ اﯾﺮان ﺗﻮﺳــﻂ وزارت اﻣــﻮر ﺧــﺎرﺟﻪ ﮐﺮهﺟﻨــﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻋــﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ ﺷـﮑﺎﯾﺖ از ﺑﻠـﻮﮐﻪﺷـﺪن داراﯾﯽﻫـﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺮان در
ﭼــﺎرﭼﻮب ﻣﻌــﺎﻓﯿﺖ از ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺑﺸﺮدوﺳــﺘﺎﻧﻪ
ارﺳـﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ارزش ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬار ﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻨـﻪ زﻣﯿﻨـﻪ  ۵۸ :ﺳـﺎل دوﺳـﺘﯽ ﺑـﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺶ ﮔﺰارﺷـﺠﺸﻦ دوﺳﺘﯽ ﻣـﺎه دوﺳﺘﯽﻫﺎ ﻗﺼﻪﻫﺎی ﮐﻬﻨﺸﺮط
دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺮف دوﺳﺘﯽ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۵

