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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب از ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﺰرگ ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﮐـﺎرتﺧﻮانﻫـﺎی ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۱درﺻـﺪی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾـﻦ ﺳــﻬﻢ را در اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش داﺷﺘﻪ و اﺑﺰار ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ و اﺑﺰار ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎردرﺻﺪ دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
 در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ،دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﻧﯿﺖ )رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗـﺪرداﻧﯽ از ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه در ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺨﺶ
ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺳـﺮﻃﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﻪ آﺛـﺎر ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﺮوی اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﯾـﺎری ﺧﺪاوﻧـﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
درﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺿـﻤﻦ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﻫﺮﭼﻪﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﮔﺰارش رواﺑـﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ اﺳـﺘﺮاﺗﮋیﻫــﺎی ﻣﺘﻨــﺎﺳﺐ ﺑــﺎ اﻫــﺪاف اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧــﮏ دﯾﺠﯿﺘــﺎل را ﺑــﺎ اﯾﺠـﺎد ﺗﺤـﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﻣــﺪل
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد ازﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐـﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑـﻪﺳــﻤﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷــﻌﺐ و ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎلﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤـﻪﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﺧﻮدﮐـﺎر ﮐـﺎرتﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺎرتﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه
ﺗ ﻤﺪ ﯾﺪ ﺷﺪ.
ش رواﺑــﻂﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان؛ ﻣﻠﯽﮐــﺎرتﻫــﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﺎر ﯾــﺦ اﻧﻘﻀــﺎی آنﻫــﺎ ﻓﺮارﺳــﯿﺪه اﺳـﺖ،
ﺑــﻪﮔﺰار ِ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺎ  ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از زﻣﺎن ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﻌﺐ اﻧﺠﺎم
داده ﮐﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﻗـﺪرت دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی »ﺧﻮدﮔﺮدان« ،ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﺧﻮدﮐـﺎر ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﮐﺎرتﻫﺎ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎم و ﺑﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎﺳﺖ.
رﺗﺒﻪ ﺳـﻮم ﺳـﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﮐـﺎرتﺧـﻮانﻫـﺎی ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان رﺗﺒﻪ ﺳـﻮم
ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﮐﺎرتﺧﻮانﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﻮر را در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۸ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ش رواﺑــﻂﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان؛ ﺑﺎﻧــﮏ ﺻــﺎدرات ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐـﺎرﻣﺰد ﮐﻤـﺘﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ اﻏﻠﺐ
ﺑـﻪﮔﺰار ِ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪازای ﻫﺮ ۱۰۰ﻫﺰارر ﯾﺎل ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۲۷ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۵

ﺑﯿﺶ از ۱۲درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎرتﺧﻮانﻫﺎی ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﯽ ﺷـﺒﮑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺷﺎﭘﺮک ﻃﯽ اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ۹۸
ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺖ و رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را در ﺟﻤﻌﻪ  ۳۴ﺑﺎﻧـﮏ و ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داد.
ﮐـﺎرتﺧﻮانﻫـﺎی ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۱درﺻـﺪی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾـﻦ ﺳــﻬﻢ را در اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺑﯿﻦ
ﺳـﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫـﺎی ﭘـﺬﯾﺮش داﺷـﺘﻪ و اﺑﺰار ﭘـﺬﯾﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑـﺎ ﭘﻨـﺞدرﺻـﺪ و اﺑﺰار ﭘـﺬﯾﺮش ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎردرﺻـﺪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﺑـﺎزار ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﻌـﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷـﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﻮر در اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۸ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد
ز ﯾﺎد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﭙﻬﺮی و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻨﺶدار در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﮐـﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪه ﺑﻪازای ﻫﺮ ۱۰۰ﻫﺰارر ﯾـﺎل ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ
 ۳۴ﺑﺎﻧـﮏ و ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﻣـﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒـﺎری ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ رﻗﻢ ۷۳ر ﯾـﺎل ،ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒـﺎ دارد و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ۱۰۰ر ﯾﺎل اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۲۷ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﻫﻤﯿــﻦراﺳـــﺘﺎ ﻣﺒﻠــﻎ ﮐـــﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧــﺘﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﻪازای ﻫﺮ ۱۰۰ﻫﺰارر ﯾــﺎل ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺧﺮ ﯾــﺪ ﺑــﺎ اﺣﺘﺴــﺎب
اﺟـﺎرهﺑﻬـﺎی اﺑﺰار در ﮐـﻞ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۲۱۷ر ﯾﺎل ،ﺑﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۴۰ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را در
رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم در ﺑﯿﻦ  ۳۴ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﺰد در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۸ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻫﺰار و ۱۴ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﮑﻨﺎس در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل
اراﺋﻪدﻫﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻـ و ﺧـﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﮐـﺎرتﺧـﻮان ﭘﺲ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺖ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻋﻼـم ﺳﺎﻋـﺎت ﮐـﺎری ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ آﯾﻨـﺪه از  ۳۱ﻓﺮوردﯾـﻦ ﺗــﺎ اﻃﻼـع ﺛـﺎﻧﻮی ﺳﺎﻋـﺎت ﮐـﺎری ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ آﯾﻨــﺪه از ۳۱
ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی اﻋﻼم ﺷﺪ.
ش رواﺑـﻂﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ آﯾﻨـﺪه؛ ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ آﻏـﺎز ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻـﻨﺎف و ﻓﻌﺎﻻـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺒﻊ،
ﺑﻪﮔﺰار ِ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷـﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ را درﭘﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨـﺪه ﺑﺎ ﻫـﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﻓﺮاد در
ﻣﺤـﻞ ﺷـﻌﺐ ﺧـﻮد ،از ﺗﺎر ﯾـﺦ  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦﻣـﺎه ﺟـﺎری ﺗـﺎ اﻃﻼـع ﺛـﺎﻧﻮی ﺑـﺎﺣﻀﻮر ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ،ﻃﯽ روزﻫـﺎی ﺷـﻨﺒﻪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۰۸:۰۰ﺗـﺎ  ۱۴:۰۰و روز ﭘﻨـﺞﺷـﻨﺒﻪ از ﺳـﺎﻋﺖ  ۰۸:۰۰ﺗـﺎ  ،۱۲:۳۰در ﺧـﺪﻣﺖ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨـﺎن و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺳـﺎﻋﺖ ﮐﺎری ادارهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻤﮑﺎران ﺷـﻌﺐ ﻧﯿﺰ از روزﻫﺎی ﺷـﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۰۷:۳۰ﺗﺎ  ۱۴:۳۰و روز
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۰۷:۳۰ﺗﺎ  ۱۳:۰۰ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽﺳــﺖ؛ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎﻧــﮏ آﯾﻨــﺪه ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره  ۰۲۱-۲۷۶۶۳۲۰۰ﻧﯿﺰ ﺑــﻪﺻـــﻮرت ۲۴ﺳـﺎﻋﺘﻪ آﻣـﺎده ﭘﺎﺳــﺦﮔـﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽﺳﺖ.
ﺑـــﺎ ﺣﻤـــﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧــﮏ رﻓــﺎه ،ﺑﺨﺶ ﺳـــﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن اﻣــﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷـــﺪ ﺑﺎﻧــﮏ رﻓــﺎه درراﺳـــﺘﺎی اﯾﻔــﺎی
ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد و در اﻣﺮی ﺧﺪاﭘﺴـﻨﺪاﻧﻪ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(،
از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮد.
ش رواﺑـﻂﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ رﻓـﺎه ﮐـﺎرﮔﺮان؛ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻧـﺎﺣﯿﻪ ﯾـﮏ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﻣﺮاﺳـﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮﮔﺰار
ﺑـﻪﮔﺰار ِ
ﺷـﺪ ،ﺿـﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎران

در ﺑﺎﻧـﮏ رﻓـﺎه ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در اﯾـﺎم ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﺣﻀﻮری ﻓﻌـﺎل و ﺳـﻬﻤﯽ ﻗﺎﺑـﻞﺗﻮﺟﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ داﺷــﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻋﻠﯽرﻏـﻢ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ر ﯾﺴــﮏﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در ﻣﺤﯿـﻂ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ رﻓﺎه ﺣﺎل ﻫﻢوﻃﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ،دﮐﺘﺮ ﺻـﺎدق ﻧﯿﺖ )رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗـﺪرداﻧﯽ از ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه در ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺨﺶ

۱۶

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳـﺮﻃﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﺮوی اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧـﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
درﻧﻈﺮ دارد ﺗـﺎ ﺿــﻤﻦ ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻧﺼـﺐ ﻫﺮﭼـﻪﺳــﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼــﯽ در اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ ،رﻓـﺎه ﺣـﺎل ﻣﺮاﺟﻌـﺎن ﺧـﻮد را

ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰
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 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀــﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Banking Openاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
 ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿـــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀــﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Banking Openاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎره و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
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 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺣﺠـﻢ ﺗﺠـﺎری ﻣﯿـﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨــﺪ ﺑﺮ ﭘـﺎﯾﻪ دﻻـر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و ﻃﯽ ﻣـﺪت  ۲۰۱۷ﺗـﺎ  ۲۰۱۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  ۱۳ / ۷۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺑﻮده
ا ﺳ ﺖ.
 ﺑﺮاﺳـﺎس اﻋﻼـم وزارت رواﺑـﻂ ﺧـﺎرﺟﯽ ﻫﻨـﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺗﺠـﺎرت دوﺟـﺎﻧﺒﻪ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۹ﺗـﺎ  ۲۰۲۰ﺑـﺎ ﺛﺒﺖ ﯾـﮏ رﺷـﺪ ۲۳ / ۸
درﺻﺪی ﺑﻪ  ۱۷ /۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۱۷

 ﺑﻪﻋﻼوه ﺻﺎدرات ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ  ۳۲ /۳درﺻﺪی ﺑﻪ  ۳ /۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ.

ﻧﺴﯿﻢ ﮔﯿﻼن  -ارز ﯾﺎﺑﯽ "ﻣﺪرن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ" از ﺳﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻦ اﻟﻒ اﻟﻒ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
در ﮐﻠﯿﺒﺮد ﮐﭙﯽ ﺷﺪ!  ٠ ٨٨ http://akhr.ir/۶۲۶۸۷۵۵دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد  /ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ رو در دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و
اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از آن ﻧﯿﺴﺘﺮواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺮاز
و ﻧﺸـﯿﺐﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮاز اﯾﻦ رواﺑـﻂ ﻫﻤـﻮاره ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺸـﺘﺮک ﺗﺠـﺎری ﻣﯿـﺎن دو ﮐﺸـﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل در ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺮوز ﻗـﺪرتﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ،ﻫﻨـﺪ در ﻣﺴـﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻨـﺪ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد،
ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺸـﺘﺮک ﺟﺪﯾـﺪی را ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ روی ﺧـﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ و از اﯾـﻦ رو ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ رواﺑـﻂ ﺑـﺎ ﺗﻬﺮان از ﺳـﻪ ﻣﻨﻈﺮ
ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ،ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و ژﺋﻮاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای دﻫﻠﯽﻧﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ »ﻣـﺪرن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ« ﻧﻮﺷﺖ :دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪای درﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ
ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻏـﺎز رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﻬﺮان و دﻫﻠﯽﻧﻮ را ﻣﯽﺗﻮان از دﻫﻪ  ۵۰ﻣﯿﻼدی داﻧﺴﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻫﺪه دوﺳﺘﯽ و ﺻـﻠﺢ
ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻐﺪاد در ﺳﺎل  ۱۹۵۴و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖورزی در ﻋﺼﺮ
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﻣﺎﻧﻊ از ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رواﺑﻂ ﺗﻬﺮان و دﻫﻠﯽ ﺗﺎ دﻫﻪ  ۹۰ﻣﯿﻼدی ﺷﺪ.
ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮب اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪ
اﯾﺮان ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻫﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺰوی ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ،ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪی در ﺟﻬﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾـﻦ رﺧـﺪاد آﻏـﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﺎن ﯾـﮏ ﻧﻈـﻢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ دوﻗﻄـﺒﯽ ﺑﯿـﻦ روﺳـﯿﻪ و آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑـﻮد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾـﺪی
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﯿﻦ را ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾــﺎن ﺟﻨـﮓ ﺳــﺮد ،ﻫﻨــﺪ ﻧﯿﺰ درﻧـﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎرﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روﻧــﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽﺷــﺪن ،ﺧﺼﻮﺻــﯽﺳـﺎزی و
آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را ﮐﻠﯿﺪ زد.
اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد.
در دﻫــﻪ  ۹۰ﻣﯿﻼــدی ﻣﻨــﺎﻓﻊ اﯾﺮان و ﻫﻨــﺪ در زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎی اﻧﺮژی ،اﻣﻨﯿـﺖ آﺳــﯿﺎی ﻣﯿـﺎﻧﻪ و ﺑـﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن-
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
رواﺑــﻂ دو ﮐﺸـﻮر در اواﯾــﻞ دﻫـﻪ  ۹۰ﻣﯿﻼــدی ﺑـﻪ روﻧــﺪ ﺗﻘﻮﯾــﺘﯽ ﺧــﻮد اداﻣـﻪ داد و ﭘﺲ از ﺳــﺎل  ،۲۰۰۲زﻣــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﯾﮏ
ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺗﻬﺮان و دﻫﻠﯽﻧﻮ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﺎزهای ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ رواﺑـﻂ اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎلﻫـﺎ ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫـﺎی اداﻣﻪدار ﻣﯿـﺎن ﺗﻬﺮان و واﺷـﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸـﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﮐﻪ دوﻧﺎﻟـﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴـﺘﻪای ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﻨﺪ
را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
درﺣـﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺸـﺎر ﻣﺘﺤـﺪان ﻫﻨـﺪ ﺑﺮای ﮐـﺎﻫﺶ رواﺑـﻂ ﺑـﺎ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ ،اﻣـﺎ دﻫﻠﯽﻧﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ رواﺑـﻂ و
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻬﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
درواﻗﻊ ﺳـﯿﺎﺳﺖ دﻫﻠﯽﻧﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﻤﮑﻦ ﺑـﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﭘـﺎﯾﻪ اﺳـﺘﺪﻻل ﺣﻔـﻆ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ،
ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ و ژﺋﻮاﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎز ﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ.
اﯾﺮان :ﭘـﻞ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻫﻨـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕـﺎن ﺟﺪﯾـﺪ اﯾﺮان ﻧﻪﺗﻨﻬـﺎ در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای ﻫﻨـﺪ ﺑـﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴـﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺪ در راﺳـﺘﺎی ارﺗﺒﺎط آﺳـﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و ﻣﻨﻄﻘﻪ
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ﻗﻔﻘﺎز اﺳﺖ.
ﺑﻨــﺪر ﭼﺎﺑﻬــﺎر ﻧـﻪﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺮای ﻣﻨـﺎﻓﻊ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿـﮏ ﻫﻨــﺪ در ﻏﺮب آﺳــﯿﺎ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ ﻓﺮاوان اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ اﯾـﻦ اﻣﺮ در ﻣـﻮرد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻼـوه اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨـﺪر ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﺗﻼـش ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻫﻨـﺪ ،اﻫﻤﯿﺘﯽ دوﭼﻨـﺪان ﺑﺮای
دﻫﻠﯽﻧﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﯿـﻦ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺑﺘﮑـﺎر»ﯾـﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ-ﯾـﮏ راه« و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﺑﻨـﺪر ﮔـﻮادر ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ﺳـﻌﯽ در ﻣﺤـﺪود
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارد.
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻮد ﮐﻪ دﻫﻠﯽﻧﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد.
در دﺳـﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۸ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﻣﺤـﺪود ﺑﻨـﺎدر ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻫﻨـﺪ دﻓﺘﺮی را در ﺑﻨـﺪر ﭼﺎﺑﻬـﺎر ﮔﺸﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨـﺪر ﺷـﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
اﺳــﺎس رواﺑــﻂ اﯾﺮان و ﻫﻨــﺪ ﺑﺮ ﭘــﺎﯾﻪ »رﻓــﺎه از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺗﻘـﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت« ﺑﺮ ﻫﻤﮑــﺎری دوﺟــﺎﻧﺒﻪ در ﺣـﻮزهﻫـﺎی اﻧﺮژی،
ﺗﺠﺎرت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎر دو ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪای را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾـﻦ رواﺑـﻂ دوﺟـﺎﻧﺒﻪ ﺑـﺎ اﯾﺮان ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻫﻨـﺪ ﺿــﺮوری اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ دﻫﻠﯽﻧﻮ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﺳـﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻫﻠﯽﻧﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﺷﺪ ﻧﻔﻮذ
ﭼﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻫﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
اﻫﻤﯿﺖ ژﺋﻮ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺮای دﻫﻠﯽﻧﻮ اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﯾﺎدی ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ داﻧﺴﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از روﺳﯿﻪ ،ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن را داراﺳﺖ.
ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،۹۰رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۱۴و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔﺰارش اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻨـﺪ واردات اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر از اﯾﺮان ﺗـﺎ ﺣـﺪ ز ﯾـﺎدی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ ۸۶
درﺻﺪ از واردات ﻫﻨﺪ از اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﻫﻨـﺪ دوﻣﯿﻦ ﺑـﺎزار وارداﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻋـﺪم اﻣﮑﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،واردات ﻫﻨﺪ از اﯾﺮان ﺑﻪﺗﺪر ﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﺠـﻢ ﺗﺠـﺎری ﻣﯿـﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨــﺪ ﺑﺮ ﭘـﺎﯾﻪ دﻻـر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و ﻃﯽ ﻣـﺪت  ۲۰۱۷ﺗـﺎ  ۲۰۱۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑــﺎ  ۱۳ / ۷۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺑﻮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻋﻼـم وزارت رواﺑـﻂ ﺧـﺎرﺟﯽ ﻫﻨـﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺗﺠـﺎرت دوﺟـﺎﻧﺒﻪ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۹ﺗـﺎ  ۲۰۲۰ﺑـﺎ ﺛﺒﺖ ﯾـﮏ رﺷـﺪ ۲۳ / ۸
درﺻﺪی ﺑﻪ  ۱۷ /۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه ﺻﺎدرات ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ  ۳۲ /۳درﺻﺪی ﺑﻪ  ۳ /۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ.
ﻫﻨـﺪ ﮐﻪ اﮐﻨـﻮن ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺷـﺘﺎبﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن اﺳﺖ ﻋﻄﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﯿـﺎز ﺧﻮد
دارد.
اﻧﺮژی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد.
رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻫﻨـﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻗﻼـم و ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷـﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿـﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
اﻧﺮژی از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
درواﻗﻊ ﺳﻬﻢ ﻫﻨﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن از ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۴۰ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ ﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﻮد.

۱۹

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨـﺪ ﮔـﺎمﻫـﺎی ﺑﻠﻨـﺪی را ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژیﻫـﺎی ﺗﺠﺪﯾـﺪﭘـﺬﯾﺮ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻪﭼﻬﺎرم از
اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻫﻨﺪ را ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر درﺣﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺳـﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد از ﮔـﺎز ﻣـﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﭘﺨﺖوﭘﺰ ﺑﻪﺟـﺎی اﺑﺰار و اﻧﺮژیﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ و زﻏـﺎل
ا ﺳ ﺖ.
ﭼـﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶروی ﻫﻨـﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺰرگ و ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻـﺮﻓﻪ از ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﺗﯽ
ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای اﻫﻤﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ﺑﺮای ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻨـﺎﻓﻊ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻨـﺪ ﻫﻨـﺪ و ﭼﯿﻦ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﻧـﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨــﺎﻓﻊ آﻧﻬــﺎ در ﺗﻀـﺎد ﺑـﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ در ﺑﺴــﯿﺎری از ﺳــﻄﻮح و ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﯽ ﺧـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﻨــﺪ-اﻗﯿﺎﻧﻮﺳــﯿﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺣﯿﺎی ﺟﺎده ﺗﺠﺎری و ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ اﺑﺮ ﯾﺸﻢ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺘﮑﺎر »ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ-ﯾﮏ راه«
ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨـﺪ ﺑـﻪدﻧﺒـﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻨـﺪر ﭼﺎﺑﻬـﺎر و ﮐﺮ ﯾـﺪور ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎل-ﺟﻨﻮب اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﻮﻧﺪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ،۲۰۰۱اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺑـﺎ ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽﻫـﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و ﺧﻸـ ﻗـﺪرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯽرود ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫـﺎی آﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺷﻮد،
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی روس ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﯾﮋه از ﻃﺮ ﯾﻖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﺪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و آﺳـﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪارد و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ
ﺧـﻮد را در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺗﺜـﺒﯿﺖ ﮐﻨـﺪ ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ اﮔﺮﭼـﻪ ﻓﺸﺎرﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ دﻫﻠﯽﻧـﻮ ﻣـﻮﺟﺐ ﮐﻨـﺪ ﺷـﺪن ﺗﻘـﻮﯾﺖ
رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻤﮑـﺎری ﮐﺎرآﻣـﺪی ﺑـﺎ ﻫﻨـﺪ ﺑﺮای ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧﻔﻮذ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﮔﺮوهﻫـﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺮور ﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ درواﻗﻊ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک دو ﮐﺸﻮر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻣﺮ ﯾﮑﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر را در ﺳﺎﯾﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل از ﻫﻨــﺪ اﻧﺘﻈـﺎر دارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ،ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺸـﺘﺮک دﻫﻠﯽﻧـﻮ و واﺷــﻨﮕﺘﻦ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﺮان اﺳﺖ.
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