ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
اﻧﺘﺨﺎب  ۸۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﻘﺮا و ﻏﯿﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺷﻮد /ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ،ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ
از ﺑﯿﺦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﺳـﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﻓﻘﺮا و ﻏﯿﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪان ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺷـﻮد؛ ﺑﻪ ﺗﻌـﺒﯿﺮ اﻣـﺎم ،ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﻣﺴﺘﻀـﻌﻔﯿﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﯿﻐﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ،ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ از ﺑﯿﺦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺰ ﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳـﻘﻒ ذﺧﯿﺮه ﺑﻨﺰ ﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯽ  ۹ﻣـﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺣﺒﺎ ب ﺳ ﮑ ﻪ ﭼ ﻘ ﺪ ر ا ﺳ ﺖ ؟
 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻃﻼـ و ﺟـﻮاﻫﺮ ﺗﻬﺮان ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ر ﯾـﺎل ،ﻋﺎﻣﻼـن اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۵۰ﻫﺰار
ﺗ ﻮ ﻣـ ﺎ ﻧ ﯽ ﻗ ﯿ ﻤـ ﺖ ﺳــ ﮑ ﻪ د ر ﻃـ ﻮ ل ﯾـ ﮏ ﻫ ﻔ ﺘـ ﻪ ﻫ ﺴـ ﺘ ﻨ ﺪ و ا ﯾـ ﻦ د ر ﺣـ ﺎ ﻟ ﯽ ا ﺳـ ﺖ ﮐـ ﻪ ﻫ ﺮ ﻗ ﻄ ﻌـ ﻪ ﺳـ ﮑ ﻪ  ،ﺑـ ﺎ ﺣ ﺒـ ﺎ ب ﯾـ ﮏ ﻣ ﯿ ﻠ ﯿـ ﻮ ن ﺗ ﻮ ﻣـ ﺎ ﻧ ﯽ د ا د و ﺳـ ﺘ ﺪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
اﺗﺎق ﺧﺒﺮ  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺳﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
 ﮔﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻧﻘﺸﻪ راه ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری
ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺎدی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻃﻼ ارزان ﺷﺪ
 ﻃﻼـ ﭘﺲ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ روز ﭘﻨـﺞ ﺷــﻨﺒﻪ در ﭘـﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﯾﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ ،در ﻣﻌﺎﻣﻼـت روز ﺟﻤﻌـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬـﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻨﺸﻬﺎی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮز  ۱۸۰۰دﻻر اﯾﺴﺘﺎد.
ﺑﻼغ ﻧﯿﻮز  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﻪ وز ﯾﺮ ﺻﻤﺖ درﺑﺎره ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﺳﮏ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو درﺑﺎره ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﺳﮏ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن ﻫﺸﺪار داد .
اﯾﺴﻨﺎ  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

»ازن« ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان را آﻟﻮده ﮐﺮد
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

 ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺗﺎ  ۸ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ازن در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ازن ﻫﻮای ﺗﻬﺮان را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در راه اﺳﺖ
 ﻣﻬـﺪی ﺻـﺎدﻗﯽ ﻧﯿـﺎرﮐﯽ ﻣﻌـﺎون اﻣـﻮر ﺻـﻨﺎﯾﻊ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺳﺎﯾﭙـﺎ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﺼـﻮل و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺎر ﯾﺦ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب  ۴۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ  ۵۳۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣــﺎﻧﯽ از  ۱۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﮔـﺬﺷﺖ  /ﺳﻮد  ۲.۳۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﻃﯽ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘﻪ | ﺳـﺎﯾﺖ
اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب
 ارزش ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﺎ ارزش اوﻟﯿﻪ ۵۳۲ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ۱۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۱۸۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن در ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری رﺳـﯿﺪ و ﺳﻮد
ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻤﻨﺎ  ۴۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل آﺳﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی  ۲۰۲۰را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد
 ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی واﻟﯿﺒﺎل ﻗﺎره آﺳـﯿﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن آﺳﯿﺎ ﻟﻐﻮ و ﺑﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻣﻮ ﮐﻮ ل ﺷ ﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻟﺰوم ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺮهای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر /ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺸﻮر
اﺧﺮاج ﺷﻮد

داﻧﺎ

از ﺷﻌﺎر ﺗﺎ ﺷﻌﻮر ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ!؟

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

۵

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روز

۱۶

۲۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۵:۳۶

ﻟﺰوم ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺮهای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر /ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از
ﮐﺸﻮر اﺧﺮاج ﺷﻮد
 داﻧﺎ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ا ﻋ ﺘ ﻤﺎ د آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ

ﻟﺰوم ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﮐﺮهای ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮدم و ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﮐﺸـﻮر /ﺳــﻔﯿﺮ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾــﺪ از ﮐﺸـﻮر اﺧﺮاج ﺷـﻮد  :اﻋﻀــﺎی اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﭼﺸﻢ ﺑـﺎداﻣﯽ ﻫﺎ
ﺧﻮش ﺧـﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺮاج ﺳـﻔﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮدم و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی اﻓﺰود :ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺧـﺎﻧﻢ »ﭘـﺎرک ﮔﺌـﻮن ﻫﯽ« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ) ۱۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۹۵ﺳﻔﺮ ﺳﻪ
روزه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻫﯿـﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮرو ﻫﻤﺮاﻫﯽ  ۲۳۰ﻧﻔﺮ از روﺋﺴـﺎی ﻏﻮﻟﻬﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺮه ۱۴۶ ،ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ )ﭼﻪ ﺑﻮل( ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﯿﻮﻧﺪاﯾﯽ دﯾﻠﯿﻢ دوو ۳۸ ،ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣـﺎﻟﯽ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟـﺘﯽ ۵۶ ،ﺗـﻦ از روﺋﺴـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ و اﻧﺠﻤـﻦﻫـﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی و ﮐﺸـﺎورزی ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آن ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.


ﮔﻠﺴــﺘﺎن ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ دﻧﺒــﺎل ﺧـﻮش ﺧــﺪﻣﺘﯽ ﺑـﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﺳﺖ  /ﺟــﺪﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳــﯽ ﻗـﻮی ﺗﻨﻬـﺎ راه اﯾﺮان در

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ز ﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎ ؛ ﻣﺮادﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮری رﺿﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان
ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز  ۲۴ﺗﯿﺮﻣـﺎه در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪن  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
داراﯾﯽ ﻫـﺎی اﯾﺮان در ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ  :ﻣـﺎ در اﺗـﺎق ﺑﺰرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان  ،اﺗـﺎق ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و ﮐﺮه را دار ﯾﻢ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺻﺎدرات و واردات را ﺑﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ .


 ۵ﺗﺎ ۹ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر و ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دو ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ اﺳـﺖ و ﻋﻠـﺖ آن ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺮه ﭘﯿﺶ آﻣـﺪ و از

ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮدش را ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﺒﮑﻪ اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ راه داﻧـﺎ؛ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳـﺮ ﭘﻮل ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪه اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠـﺎزی و رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺧﺒﺮی داغ اﺳﺖ و اﯾﻦ و اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﻮل اﯾﺮان را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮده
اﺳـﺖ؟ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺌﻮل وارد ﮐﻨﻨـﺪه ﻋﻤـﺪه اﻧﺮژی اﺳـﺖ و ﺑـﺪون آن ﻗـﺎدر ﺑﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺮ ﯾﺪ
ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
در آن ﺳﺎل ﻫﺎ اﯾﺮان روزاﻧﻪ  ۳۵۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ را روزاﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل اﯾﻦ ﺧﺮ ﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺗﺮس آﻧﻬﺎ از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺧﺮ ﯾﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺪ.
ﻫﻔــﺖ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻــر از ﭘــﻮل اﯾﺮان ﮐـﻪ در ﮐﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽ ﺑﻠــﻮﮐﻪ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﺎﻻــﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘــﻮﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﺮان در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﺳـﺌﻮل ،در دوﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﻮل ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮده اﻧـﺪ و در
آﺧﺮ ﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از اﯾﻦ ﭘﻮل را آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده
ا ﺳ ﺖ.
ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﯾﺮان دﺳـﺖ ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻣـﺎت آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ زده ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﺪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان اداﻣﻪ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﺑﺘﺪا ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎزده ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎف از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﻣـﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺳـﺌﻮل ﺗﺮﺟﯿـﺢ داد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﻧﺮژی ﺑﮕﺮدد و از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﮑﺮد.
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﭘﻮل اﯾﺮان ﺑﻪ دو ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ارﺳـﺎل ﺷـﺪه اﻣـﺎ ﭼﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑـﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺳﺌﻮل ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻬﺮان در ﯾـﮏ ﺳـﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻼـش ﮐﺮده ﺗـﺎ ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺮه ای ﻫﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻨﺪ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﻀﺎی اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ داﻧﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎ را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻼم ﻣﺤﺒـﻮس ﮐﺮدن  ۹ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻـر ﭘـﻮل ﻣﺮدم اﯾﺮان دزدی آﺷــﮑﺎر اﺳـﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻼـم ﺑﯿـﺪار" ،ﺷـﻌﺒﺎن ﻓﺮوﺗﻦ"،
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳــﺘﺎن اﯾﻼـم ﮔﻔـﺖ :ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑﯿـﻦ  ۶/۵ﺗــﺎ ۹ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻــر ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن را ﺑﻠـﻮﮐﻪ ﮐﺮده و
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮان را ﻧﺪارد.
وی اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :اﯾــﻦ اﻗــﺪام ﮐﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤــﻮاره ﺑــﺎ ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺮاودات ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮوﺗﻦ اﻓﺰود :ﺑـﺪﻧﺒﺎل اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺷـﺮﮐﺖ
ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن اﯾﻼـم ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺸـﻤﻮل ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻧﯿﺴـﺖ
ا دا ﻣ ﻪ ﯾ ﺎﺑ ﺪ .
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی ﯾﺎدآور ﺷـﺪ :ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺪت ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺣﻀﺎر ﺳـﻔﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﺪد
ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻓﺮوﺗﻦ اداﻣﻪ داد :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺗـﺪاوم ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاب داد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن اﯾﻼم ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﻣﺮاودات ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﭼﻨـﺪﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸـﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾـﺎن ﮔﻔـﺖ :از دﯾﮕﺮ اﻗــﺪاﻣﺎت ﻻـزم و ﺿــﺮوری در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻗـﺪام ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ،ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧـﺪن اﺳــﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺮه ای در ادارات دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿـﻮی ارﺗﺒــﺎط اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑــﺎ ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ ﻧﻔــﻮذ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ از اﺑﺘــﺪا اﺷــﺘﺒﺎه ﺑــﻮد /ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای آزادﺳــﺎزی
داراﯾﯽﻫـﺎی اﯾﺮان در ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺗﻼـش ﮐﻨـﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ روﺷـﻨﮏ ،ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸـﺎورزی
ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮی در ﮔﻔـﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺻــﺒﺢ ﺗـﻮس ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﮐﺎرﺷــﮑﻨﯽﻫـﺎ و ﻋـﺪم ﻫﻤﮑـﺎری ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ اﯾﺮان ﺑـﻪ وﯾﮋه در
آزادﺳـﺎزی ﭘـﻮلﻫـﺎ و داراﯾﯽﻫـﺎی ﮐﺸﻮرﻣـﺎن اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺎ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺧﻮﺑﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ز ﯾﺎد آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﺮان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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وی ﺿـﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳـﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آزادﺳـﺎزی داراﯾﯽﻫـﺎی اﯾﺮان اﻗـﺪام ﮐﻨـﺪ ،اﻓﺰود:
ﺑﺎﯾــﺪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﻗﺒـﻮل ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻋﻠﯽرﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ در دﻋـﻮای ﺑﯿـﻦ ﻣــﺎ و آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ،ﺣـﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺎﺳﺖ ،اﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﺑﯿـﻦ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ و آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺳـﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد.
روﺷــﻨﮏ ﺑــﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣﺴــﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣــﺎ از اﺑﺘــﺪا ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺗـﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﯾـﻢ ﮐـﻪ ﮐﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽ ﮐﺸــﻮر ﻣﺴــﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺣﯿــﺎت آن واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﺎ اﯾﺎﻻــتﻣﺘﺤــﺪه اﺳـﺖ و اﮔﺮ روزی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﮐﻨـﺪ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻟـﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ
از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾـﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ از اﯾـﺎﻟﺖﻫـﺎی آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻟـﺬا ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ از اﺑﺘـﺪا اﺷـﺘﺒﺎه ﺑـﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮری ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ارﺗﺒـﺎط اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼـﺎره ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺴـﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧـﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﻣﺜﻞ روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺗﺮﮐﯿﻪ را از آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ.
روﺷـﻨﮏ در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در اﺑﺘـﺪا ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺸﻮر را
در ﺧﺼـﻮص ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺣـﺎﻣﯽ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﻨـﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑـﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﯽ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﮐﺮهای را ﮐـﺎﻫﺶ
دﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮر و آزادﺳﺎزی داراﯾﯽﻫﺎﯾﻤﺎن
در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
زﻧﺠـﺎن ﻟﺰوم اﻗــﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﻋﻠﯿـﻪ اﻗــﺪاﻣﺎت ﺧﺼــﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽ /وزارت ﺧــﺎرﺟﻪ ورود ﺟــﺪی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﺤﺴﻦ
ﺣﻤﯿـﺪی در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻮج رﺳـﺎ; در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷـﮑﻨﯽﻫـﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن
داراﯾﯽﻫــﺎی اﯾﺮان اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :ﮐﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽ واﺑﺴــﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾــﺪی ﺑـﻪ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ دارد و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﻣﻘــﺎﺑﻠﻪ و اﻗــﺪاﻣﺎت
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻓﺘﺎده از ﺳﺎده اﻧﮕﺎری دوﻟﺘﻤﺮدان و وزارت اﻣﻮر
ﺧـﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻗﺒـﻞ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﺴـﯿﻮن ﺻـﻨﻌﺖ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ زﻧﺠـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬـﺎ راه ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﺑﺮاز
ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺘﻤﺮدان در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑـﻪ دﺷــﻤﻨﺎن ﮐﺸﻮرﻣـﺎن در ﺻـﺪد ﺿــﺮﺑﻪ زدن ﺑـﻪ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ و از راﻫﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻗـﺪام
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷـﻤﻦ ﻫﻮﺷـﯿﺎراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨـﺪ اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﺧﺎﺻﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داراﯾﯽ ﮐﺸﻮر را از ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﯿـﺪی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﻌـﺎ وز ﯾﺮ اﻣﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ داده اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﻌـﺎ راهﻫـﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺠﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪه اﯾﺮان را
آزاد ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ راهﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﺴـﯿﻮن ﺻـﻨﻌﺖ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ زﻧﺠـﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺗﺮس آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان را
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ از آﻣﺮ ﯾﮑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﺪﯾـﺪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﺷـﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود:
ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻟﺰوم ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﮐﺮهای ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮدم و ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﯾﺮان /ﺳـﻔﯿﺮ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾـﺪ از ﮐﺸﻮر
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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اﺧﺮاج ﺷﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ،ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن درﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﺼـﺮﻫﺎﻣﻮن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ اﯾﺮان و ارﺗﺒﺎﻃـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ دارد ،در اﻗــﺪاﻣﯽ ﻧﺎﺷـﺎﯾﺴﺖ ﭘـﻮل ﮐﺸﻮرﻣـﺎن را
ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ دارد و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎم داده ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮرات آن ﻫﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد دان ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺮه ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ز ﯾﺮا
ﺗﻌﺪاد ز ﯾﺎدی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام زده اﺳﺖ.
ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ،در آﯾﻨـﺪه
اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﺧـﺎص رخ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻣـﺎ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﮐﺮه را در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رواﺑـﻂ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗ ﻼﻓ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ.
وی اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﮐﺮه ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻋﻤﺪه اﻗﺪاﻣﺎت آن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻠﺖ ﻣـﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﮐﺮه ای را ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺣـﺘﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺟـﺎزه ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ و ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﮐﺮده
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد.
ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳـﻔﯿﺮ ﮐﺮه ﺗﺎﺑﻊ دﺳـﺘﻮرات ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرش اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﮐﺮه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش را در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دار ﯾﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﯾﻦ ﭘﻮل در اﺧﺘﯿﺎرش اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ آن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
واردات دارو و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج اﺻﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
وی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ اﺻـﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳـﻔﯿﺮ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ اﺧﺮاج ﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ رواﺑـﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺴـﺘﻨﺪ ،ﺳـﻔﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﮐﺎر
د ﯾ ﭙ ﻠ ﻤﺎﺗ ﯿ ﮏ اﻧ ﺠﺎ م ﻣ ﯽ د ﻫ ﺪ .
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺮه اﺳﺖ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻗـﺪرت ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾـﺪ وارد اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺷﻮﻧـﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘـﺎر
ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ دار ﯾﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺎن دار ﯾﻢ.
ﺗﻬﯽ دﺳـﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد :دﻧﯿـﺎی اﺳــﺘﮑﺒﺎر و ﺣـﺘﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠـﻞ ،آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ ﻫـﻢ در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺎرس ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﺴﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﺮان از ﮐﺮه ﻣﺴـﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﯿﺮازه ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﻌﺮا،
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﻓﺎرس ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﺴﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﺮان از
ﮐﺮه ﻣﺴــﺪود ﺧﻮاﻫــﺪ ﻣﺎﻧــﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﻫﺮﭼﻨــﺪ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت وﺳـﭙﺮده ﻫــﺎی اﯾﺮان در ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻣﺒﻠﻎ
دﻗﯿﻘﯽ اﻋﻼـم ﻧﺸـﺪه اﻣـﺎ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد از زﻣﺎن اﻗـﺪام ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺮاﻣﭗ وآﻏﺎز ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﻮاﻧﻪ وار آﻣﺮ ﯾﮑﺎ وﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺘﺤــﺪاﻧﺶ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽ ،ﻣﺠﻤــﻮع ﺳــﭙﺮده ﻫــﺎی اﯾﺮان در ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﮐﺮهای ﮐـﻪ در ﯾــﮏ ﺑــﺎزی ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای رﻓﻊ اﻧﺴـﺪاد اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ داراﺋﯽ ﻣﺴـﺪود ﺷﺪه ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ آن
ﺳﻔﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ودﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد در ﺳـﺌﻮل ﻫﻮﻧﮓ ﻧﺎم ﮐﯽ ،ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ وز ﯾﺮ و وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺳـﻔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دادﻧـﺪﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ اﻣﺎ ﻫﯿـﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﯽ در وﻋـﺪهﻫﺎی آن ﻫﺎ دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪ و ﺑﻌﯿـﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺧﺘﯿـﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﺎرج از ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ وﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ وﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺷﻌﺮا ﺑــﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﺤﻮﻻـت ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ در ﯾـﮏ ﺻــﺪ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺗﺤﻮﻻـت ﺑﺴــﯿﺎری را ازﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴دﻫﻪ ،ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل ،ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل ،ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻋﺘﺼﺎب
و ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ،ﺗﺎ اواﺳﻂ آن ﯾﻌﻨﯽ  ۱۹۴۵دوره اﺳـﺘﻌﻤﺎر ژاﭘﻦ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده،در ﺳﺎل
 ۱۹۵۰ﺗﺎ  ۱۹۵۳ﻣﯿﻼدی ،ﺟﻨﮓ وﺳـﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﺷـﺒﻪ ﺟﺰ ﯾﺮه در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺒﻪ ﺟﺰ ﯾﺮه ﮐﺮه و ﮐﺸـﺘﻪ
ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
در ﺳـﺎل  ۱۹۵۳ﺗـﺎ  ۱۹۶۰اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ در ﯾـﮏ ﺧﻼـء ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑـﻪ ﺳــﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺗـﺎ آﻧﮑـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۹۶۰ﯾـﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺳـﺮﻫﻨﮓ »ﭘـﺎرک ﭼﻮﻧـﮓ ﻫﯽ« ﭘـﺪر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺮه ﺑـﺎ اﻗـﺪام ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣـﺪت ۲۰
ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اواﯾﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺎرک ،رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﮐﺮه در ﺳﺎل  ۱۹۶۲ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ رواﺑﻂ آﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻬﻢ در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،اﻋﺰام
ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻫﺰار ﮐـﺎرﮔﺮ ﮐﺮهای ﺑـﻪ اﯾﺮان ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ ﭘـﺎرک رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﮐﺮه ازدوﻟـﺖ اﯾﺮان ﺷــﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺎرک ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
او ﮐﺴــﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر و ﻣﺮدم ﮐﺮه را ﮐـﻪ از ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳــﻨﮕﯽ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷــﮑﻢﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ
ﺑﺒﻨﺪﻧـﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ دﻫـﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ
ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺳـﺮاﻧﻪ ﻓﻮﻻـد ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬـﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﺰرگ آﺳـﯿﺎ ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﻫﺴـﺘﻪای و ﯾـﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ وﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺗﻔﮑﺮات دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﮐﺮه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻮﻻت
ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ در ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر ﺳـﻄﺢ رواﺑـﻂ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎردار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد:ﺑﻌـﺪ از دوره اﺻـﻼﺣﺎت ،آﻏـﺎز دوﻟـﺖ ﻫﺸـﺘﻢ و ﻧﻬـﻢ در اﯾﺮان و ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﺮب ،رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داد و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﻣﺠﻮز اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان ،آن ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺤﺪود اداﻣﻪ داد.
واﯾـﻦ ﺷــﺮوع ﺣﺮﮐـﺖ ﻫــﺎی ﮔــﺎم ﺑـﻪ ﮔــﺎم ﻫﻤﭙــﺎی دوﻟـﺖ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻘﺎﻣــﺎت ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑــﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ ﻣﻘﺎﻣـﺎت
ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﮔﺮدﯾـﺪ ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ رواﺑـﻂ ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ) دﮐﺘﺮ اﺣﻤـﺪی ﻧﮋاد ( ﺣﻀﻮر
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﺮهای در اﯾﺮان ﮐﻢ ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۰ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﺮهای ،ﮐـﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻻـ وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ در اﻋـﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋـﺪم اﺟـﺎزه ﺻـﺪور ﮐﺎﻻـ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﻊ ﺳﺮ ﯾﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد در اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوﻟﺖ دﻫﻢ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺷﻌﺮا ﮔﻔــﺖ :ﺑــﺎ روی ﮐــﺎر آﻣــﺪن ﺣﺴـﻦ روﺣــﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿـﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻬﻤــﻮر اﯾﺮان و ﺣــﻞ ﺑـﻪ ﻇــﺎﻫﺮ ﻣﺴــﺎﺋﻞ
ﻫﺴـﺘﻪای ،و ﻧﻬـﺎﺋﯽ ﺷـﺪن ﺑﺮﺟـﺎم وﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ دوﻟـﺖ وﻗـﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ اﯾﺮان وﺑـﻮق وﮐﺮﻧـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺑﺮای آن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺮهایﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ در ﯾــﮏ ﺳـﺎل و ﻧﯿـﻢ اول دوﻟـﺖ روﺣـﺎﻧﯽ ،ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﮐﺮهای از ﺟﻤﻠـﻪ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ و وز ﯾﺮ
ﺻﻨﻌـﺖ و اﻧﺮژی ﺑـﻪ اﯾﺮان ﺳـﻔﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ وزﻣﺰﻣـﻪ ﺳـﻔﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﮐﺮه ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺮه
ﻣ ﻄ ﺮ ح ﺷ ﺪ.
اﻣﺮی ﮐـﻪ ﮐﻤــﺘﺮ ﮐﺴــﯽ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐـﻪ روﺳــﺎی ﺟﻤﻬــﻮر ﮐﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﭘﻨــﺞ ﺳــﺎﻟﻪ ر ﯾﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۲۱

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم اﯾـﺎم ﻓﻘـﻂ ﭘـﺎرک اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ از زﻣـﺎن ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر
از ﺳﺎل  ۱۹۶۲ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳـﻔﺮ ﮐﺮده ﺑـﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺣﻀﻮر رﺳـﻤﯽ
ﯾـﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر زن ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﻧﻔﺠـﺎری ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺧـﺎﻧﻢ »ﭘـﺎرک ﮔﺌـﻮن ﻫﯽ« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ) ۱۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۹۵ﺳﻔﺮ ﺳﻪ
روزه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﯿﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮرو ﻫﻤﺮاﻫﯽ  ۲۳۰ﻧﻔﺮ از روﺋﺴﺎی ﻏﻮﻟﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺮه ۱۴۶ ،ﺷـــﺮﮐﺖ از ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ﺷـــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ )ﭼــﻪ ﺑــﻮل( ﺳﺎﻣﺴﻮﻧــﮓ ﻫﯿﻮﻧــﺪاﯾﯽ دﯾﻠﯿــﻢ دوو ۳۸ ،ﺗــﻦ از ﻣــﺪﯾﺮان
ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ۵۶ ،ﺗﻦ از روﺋﺴـﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻨـﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳـﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ »ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی«» ،ﻣﻌﺎﻫـﺪه اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ«» ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﯾﺎﯾﯽ«،
»ﺗﻮاﻓﻘﻨـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری و ﮐﻤـﮏﻫـﺎی اداری دوﺟـﺎﻧﺒﻪ در اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ«»،ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری در اﻣﻮر ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ«،
»ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔـﺎﻫﻢ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب« و »ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑـﺘﺮ ﯾﮑﯽ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺮژی« اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از »ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ«» ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺰﺷـﮑﯽ«» ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ۲۰۱۷و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺮه در
ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در ﺳﺌﻮل« و »ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮑﺎری« ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﯾـﻦ ﻣﻘــﺎم ﻣﺴــﺌﻮل اداﻣـﻪ داد :ﺑﺠﺰ ﻣــﻮاﻓﻘﺖ ﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ و اﻣﻨﯿــﺘﯽ ،در ﻃـﻮل آن ﺳــﻔﺮ ﮐﺮهایﻫــﺎ ﺑــﺎ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮاء ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﻨﺪو ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺮه )ﺑﺎﻧــﮏ ﺻــﺎدرات و واردات ﮐﺮه( و ﮐﯽ ﺷـﻮر )ﺑﯿﻤـﻪ ﺻــﺎدراﺗﯽ ﮐﺮه( ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری
راﻫﺒﺮدی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص داد و ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ دوﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷـﺪ
.
.
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺧﺺ داد وﺳﺘﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺪ ودر ﻃﻮل آن اﯾﺎم اﯾﺮان
ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺮه ﺻﺎدر ودر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ وارد ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮ ﭘـﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﺸـﻮر اﯾﺮان ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻫﺮ ﻧـﻮع ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﭘﺮﺟـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻗـﺪرت ﺑﺎﻻـﯾﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻇﺎﻟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و
آ ن ﻫ ﺎ د ر آ ﯾ ﻨ ﺪ ه ا ی ﻧ ﻪ ﭼ ﻨ ﺪا ن د و ر ﻣ ﺘ ﻀ ﺮ ر ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻗﻢ ﭘﻮل ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﮐﺮه از ﻣﺒﺎدی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﺎﮐﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﻢ ﻓﺮدا ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻌﺪ
از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ درﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮه ای ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫ ﺎ ی دا ﺧ ﻠ ﯽ ﻓ ﻌ ﺎ ل ﺷ ﺪ .
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻗﻢ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺎ وﻗـﻮع اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق اﻣﺮوز ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ر ﯾﺰ و درش در داﺧـﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﻌﺎل ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮرﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۳ﺗﺎ ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﻘﻂ ﻟﻮازم
ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑـﺎ ﻗﻄـﻊ واردات ﻫﯿـﭻ اﺗﻔـﺎق ﻋﺠﯿـﺐ و ﻏﺮ ﯾـﺒﯽ رخ ﻧـﺪاده اﺳﺖ و ﺳـﺮ ﯾﻌﺎ ﻟـﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ و ﻗﻄﻌـﺎت
دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ آن ﺷﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۲

ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارز ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ودﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ارز ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮوش
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ارز ﺑﺎﯾﺪ از راه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼـت ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﻧﯿـﺎ ﻣﺜـﻞ ژاﭘﻦ ،آﻟﻤـﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ را در ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿ ﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﻗـﻢ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼــت ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﻫﺮ ﻗــﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﺑﻬــﺘﺮ ﮐﻨﯿـﻢ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ در داﺧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻢ ﻧﺪار ﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻـی ﻣﺼــﺮﻓﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ در داﺧـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ ﺧـﺎرج ﮐﺸـﻮر ﻧـﺪار ﯾﻢ اﻣـﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎﻻـی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾـﮏ و ﻣﻬﻢ را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼـت ﻣﻨـﺎﺳﺐ وارد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﯾﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺧـﺎﮐﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ در ﻣﺴـﺌﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ ﻧﻘﺶ ﻣـﻮﺛﺮی در زﻣﯿﻨـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دارد و
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ...اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮐﺮدﺳﺘﺎن رواﺑـﻂ ﺗﺠـﺎری ﺑـﺎ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺤـﺪود ﺷـﻮد /ﮐﺮه ای ﻫـﺎ ﺣﻀـﻮر دوﺑـﺎره در ﺑـﺎزار اﯾﺮان را دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻮاب
ﻧﺨﻮاﻫﻨــﺪ دﯾــﺪ ﺳﯿـــﺪ ﮐﻤـــﺎل ﺣﺴـــﯿﻨﯽ رﺋﯿﺲ اﺗـــﺎق ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ,ﺻـــﻨﺎﯾﻊ ,ﻣﻌـــﺎدن و ﮐﺸـــﺎورزی ﺳـــﻨﻨﺪج در ﮔﻔـــﺖ و ﮔﻮ
ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﮐ ُﺮدﺗﻮدی ،اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾـﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺟﺰو ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺼـﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮده و
ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺻﺮف ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑـﺎزار ﻫﺸـﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﺑـﺪون ﺷﮏ رﺷـﺪ ﺑﺎﻻی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨـﺪﻣﻠﯿﺘﯽ
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﺣﺴـﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﺮوج ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻨـﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺑﺎزار اﯾﺮان اﻣﺮی دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺻﻠﯽ آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑـﺪون ﺷـﮏ ﺣﻀﻮر ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪ ﻣﻠﯿـﺘﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺻـﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳـﻨﻨﺪج در اداﻣﻪ ﺳـﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﻗﺪام ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺧﺼﻮص ﺿـﺒﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ ﻣﺴـﺌﻮﻻن و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻗـﺪاﻣﺎت ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ
ای را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺴـﯿﻨﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﺮه ای ﻫﺎ
اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار را اﻧﺠـﺎم داد و در اﯾـﻦ راﺳــﺘﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی اﺗـﺎق ﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﺗﺠـﺎری
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ رﻗﺒﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺮه ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﯾــﺎن ﺳــﺨﻨﺎن ﺧــﻮد اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :اﻧﺘﻈــﺎر دار ﯾـﻢ ادارات و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی دوﻟــﺘﯽ در ﺧﺼــﻮص ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮه ای ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﻗﯿﻖ راه را ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺮﻣﺎن ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ در اﺗﺨـﺎذ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد ﺗـﺎﺑﻊ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ اﺳﺖ /ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑـﺎور ﮐﻨﻨـﺪ؛ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺗـﻮان داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬـﺎ راه ﻋﺒـﻮر از ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎ ﺳــﯿﺪ ﻣﻬـﺪی ﻃـﺒﯿﺐ زاده رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣـﺎن در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ داراﯾﯽ ۹
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـری ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪه اﯾﺮان ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر راه آرﻣﺎن ﮔﻔﺖ :اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از  ۲۵درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد.
وی اﻓﺰود :در اوج ﻣﺮاودات ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻـﺪ از ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺮان
وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎزار آﻣﺮ ﯾﮑﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣــﺎن ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻠﮑـﻪ در ﺣـﻮزه
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﺑﻊ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ از اﯾﻦ رو در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاودات ﺑﺎﻧﮑﯽ و
ﺳﯿ ﺴﺘ ﻢ ﺗ ﺠﺎ ر ی ﺧ ﻮ د ﺑ ﺴﯿﺎ ر ﻣ ﺤﺘﺎ ط ﻋ ﻤ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
ﻃـﺒﯿﺐ زاده ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد :ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻓﺼـﻞ ﺟﺪﯾــﺪی از ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻋﻠﯿـﻪ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاودات ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ داده ،ﺻـﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮه
ا ی ﺑﺎ ﻣ ﺴ ﺌ ﻮ ﻻ ن ا ﯾ ﻦ ﮐ ﺸ ﻮ ر اﻧ ﺠﺎ م ﺷ ﺪ ه و ﻣ ﺘﺎ ﺳ ﻔﺎﻧ ﻪ ا ﺛ ﺮ ﺑ ﺨ ﺶ ﻧ ﺒ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ .
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﻮد ﮐﻪ در ﻗﺒـﺎل ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاردات را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣـﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ و ﻗﻠـﺪر ﻣﻌﺎﺑـﺎﻧﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺣـﺎﮐﻢ
ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻗـﺪام ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم داد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺣﻘﻮق ﺗﻀـﯿﯿﻊ ﺷﺪه اﯾﺮان دﻓﺎﻋﯽ
ﻧ ﻤ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
ﻃـﺒﯿﺐ زاده ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ۹ :ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر از ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳـﺘﻮر آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪه و در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﺮای آزادﺳﺎزی آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد.
وی در ﺧﺼـــﻮص اﺣﻀـــﺎر ﺳـــﻔﯿﺮ ﮐﺮه ﺟﻨـــﻮﺑﯽ و ادای ﺗﻮﺿـــﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾــﻦ ﺑـــﺎره اداﻣــﻪ داد :ﺳـــﻔﯿﺮان ﮐﺮه ﺟﻨـــﻮﺑﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ از ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣـﺎن ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳـﻔﯿﺮ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ ،زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان آﻣـﺪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ اﻗـﺪام ﺳﯿﺎﺳـﯽ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺮه ای ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ،
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﻃـﺒﯿﺐ زاده اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﺳــﻔﯿﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺣـﻞ اﯾـﻦ ﻣﺸــﮑﻞ ﻧـﺪارد و اﺣﻀـﺎر او دردی را درﻣـﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨـﺪ ،درﺳـﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای دﻓـﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺗﻼـش ﮐﻨﯿﻢ اﻣـﺎ اﯾﻦ ﺷـﮑﺎﯾﺖ ﮐﺠـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ز ﯾﺮ ﯾﻮغ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﺮان ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐـﻮﭼﮑﯽ در دﻧﯿـﺎ دارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼـﺎد ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﮐﺜﺮ ﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻇﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻣﺎ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﭘﻮل ﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪه
اﯾﺮان در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﻮر وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﺗﺎق
ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ،ﻋـﺪه ز ﯾـﺎدی از ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻊ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان روزﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﺐ زاده ﮔﻔﺖ :از دﯾـﺪﮔﺎه ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳـﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻟﻨﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی راﻫﮑـﺎر ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و ﻧﺠـﺎت اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر را ﺧـﻮد ﺑـﺎوری و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧـﻞ داﻧﺴﺖ و
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﻫﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣـﺎن در ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ واﻗﻌﯿﺖ را ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﺪاﻧﯿﻢ راﻫﮑﺎر ﻋﺒﻮر از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ
ﺧـﻮد اﺗﮑـﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ﻧﯿـﺎز از واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ اﺳـﺖ ،ﻗﻄﻌـﺎ ﺑـﺎ اﺗﺨـﺎذ اﯾـﻦ روش و اﻫﻤﯿـﺖ دادن ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺿﺮورت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از داراﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﺮان /از ﻣﻮﺿـﻊ
ﺿﻌﻒ ﺑـﺎ ﻫﯿـﭻ ﯾـﮏ از ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﻧﯿـﺎ ﻗﺮارداد ﻧﻤﯽ ﺑﻨـﺪﯾﻢ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺻـﺒﺢ زاﮔﺮس؛ رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﯾـﺎﺳﻮج در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺢ زاﮔﺮس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ و ﻗﺮارداد اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺟﺒـﺎر ﮐﯿـﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻣﺎ در راﺳـﺘﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿـﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﭘﺎﺳـﺪاﺷﺖ و ﺧﻮنﺑﻬﺎی
ﺳــﺎلﻫــﺎ ﻣﺠﺎﻫــﺪت و ﻓــﺪاﮐﺎری ﻣﺮدم اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ ،ﮔــﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧــﺪ ،ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ ،اﯾﻨﻄـﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﯿـﺎﻧﯽ ﭘـﻮر در واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﺷﺎﯾﻌـﺎت و ﺟﻮﺳـﺎزی ﻋﻠﯿـﻪ رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﻠﯽ ﻫـﺎ ﻣﯽ ﮔـﻮﯾﻨﺪ
اﯾﻦ ﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿـﺎن ﺑﮕﺬار ﯾـﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای را ﺑﺮای  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻋﻼم ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از رای ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻣﺠﻠﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از رای ﻣﺮدم
اﺳـﺖ ،دﺳــﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﺣـﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﮐﺎرﺷـﺎن ﻧﻈـﺎرت ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕــﺬاری و ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺠﺮی ﻗـﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮐﯿﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫـﺪه و ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ از ﻣﻮﺿﻊ ﺿـﻌﻒ
ﺑـﺎ ﻫﯿـﭻ ﯾـﮏ از ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﻧﯿـﺎ ﻗﺮارداد ﻧﻤﯽ ﺑﻨـﺪﯾﻢ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻣﻮﺿﻊ ﺿـﻌﻒ ورود ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺎ ﺑـﺎور دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻗـﺪرت ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﻧﯿـﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﻧﯿﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﺿـﻌﻒ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻣﻮﺿﻊ
ﺿﻌﻒ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎﺳﻮج در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻣﺎﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻢ از ﻣﻘﺎم ﺿـﻌﻒ ﻣـﺬاﮐﺮه ﻧﮑﺮدﯾﻢ و از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت
ﻣـﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﯾﻢ ،آدم دﯾـﻮاﻧﻪ ای آﻣـﺪ و ﺗﻤـﺎم ﻣﻌﺎدﻻـت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ر ﯾﺨﺖ ،ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﺎ ﮐـﺎر و ﺗﻼـش را ﺑﻪ ﻫﻢ
ر ﯾﺨﺖ رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﮐﺸﻮری دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ و ﺗﻤـﺪﻧﯽ ﮐﻬﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
دﻧﯿﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪﺧﺪای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد و از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺿـﻌﻒ ﺧﻮد
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﮐﺪﺧﺪای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺿﺮر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﯿـﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی دارای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ز ﯾﺎدی اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزار ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎر
ﮔﺴـﺘﺮده ای دار ﯾـﻢ ،ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ را ﺑـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﺎی ﺧـﺎﻟﯽ ز ﯾـﺎدی دار ﯾﻢ ﮐﻪ در
درازﻣـﺪت ﺑﻪ ﻣـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤـﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺳـﺎل ﻫـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ را اداره ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﻗﺘﺼﺎد
واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب و ﺧـﺎک و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﯽ رود؛ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺣـﻮزه ﻣﻌـﺎدن ﻏﻨﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ارزش اﻓﺰوده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﻧـﺪازه ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دارﻧـﺪ ،ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﻣﺎ ﺧﺎک دارﻧـﺪ و ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارﻧﺪ
اﻣﺎ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط را ﻣﺜﺎل ﻣﯽ زﻧﻢ ،ﮐﻪ از ﻣﯿﻮه آن ﺷـﯿﺮ ﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﻫﻢ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﯿـﺎﻧﯽ ﭘـﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭼﯿﻦ اﮐﻨـﻮن ﯾـﮏ ﻗـﺪرت اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺰرگ در دﻧﯿـﺎﺳﺖ ،روﺳـﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃـﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺎ
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺮاﯾﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاران ﭼﯿﻦ ،آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرش ﻧﻤﯽ
ﭼﺮﺧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ در ﭼﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﯾـﺎﺳﻮج اداﻣﻪ داد :در اﺗﺤـﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﻫـﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿـﺎ آﻧﺠﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔ ﺬا ر ی ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻫﺮﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ در اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ورود ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿـﺎ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺑﺮای آدﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳـﻨﺖ ﭘﻮل دارد ،ﮐﺎﻻ
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ  ۱دﻻـر در ﺟﯿـﺐ دارد ﮐﺎﻻـی ﯾـﮏ دﻻـری و ﺑﺮای ﮐﺴــﯽ ﮐـﻪ ﺻــﺪ ﻻـر در ﺟﯿـﺐ دارد ﻫﻢ
ﮐﺎﻻﻫﺎی  ۱۰۰دﻻری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺎزار ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺳـﻔﺎرش ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗـﺪرت ﺧﺮ ﯾﺪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﻮدی ﮐﻪ در  ۱۰۰واﺣﺪ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی وﺟﻮد دارد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰ﮐﺎﻻ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎﺳﻮج ﮔﻔﺖ :ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﯿـﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﻣـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای دار ﯾﻢ اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﮐﺸﻮر ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨـﺪ ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؛ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
وی در ﻣﻮرد ﺻـﺎدرات اﺳـﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻓﺰود :روﻏﻦ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳـﯿﻨﺮه ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣـﺎﻟﺰی ﻣﯽ رود ،ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺑﯿـﺎن اﺳـﺘﺎن ﺑﻪ آﻟﻤـﺎن ﻣﯽ رود ،ﺑـﺎزار ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ،ﮐﺎﻻ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ
اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﺎﻻـی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺻـﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧـﺪار ﯾﻢ ،ﺷﺎﯾـﺪ ﻣﻦ اﻃﻼـع ﻧـﺪارم اﻣـﺎ واردات از ﭼﯿﻦ
دار ﯾﻢ.
ﮐﯿـﺎﻧﯽ ﭘﻮر در ﻣﻮرد رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎی اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪن  ۹ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر از ﭘﻮل ﻫـﺎی اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ :ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و ﺑﺨﺸـﯽ از
اروﭘـﺎﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪﻧـﺪ ﻣـﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟـﺪ دار ﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
ﺑ ﺴﺘﯿ ﻢ.
وی اﻓﺰود :رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺎ ﻫﻢ اوﻟﺘﯿﻤـﺎﺗﻮم داد و ﺧـﻮد اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر از اﯾﻦ ﻧـﻮع رﻓﺘﺎرﻫـﺎ آﺳـﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ؛ آﺧﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ را آزاد ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ دﻧﺒــﺎل ﺧـﻮش ﺧــﺪﻣﺘﯽ ﺑـﻪ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﺳﺖ  /ﺟــﺪﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳــﯽ ﻗـﻮی ﺗﻨﻬــﺎ راه اﯾﺮان در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ز ﯾـﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﻫـﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻣـﺎ ؛ ﻣﺮادﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮری رﺿـﯽ ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ
اﯾﺮان ﻋﺼــﺮ اﻣﺮوز  ۲۴ﺗﯿﺮﻣـﺎه در ﮔﻔـﺖ و ﮔـﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﮔﻠﺴــﺘﺎن ﻣـﺎ در ﺧﺼـﻮص ﺑﻠـﻮﮐﻪ ﺷــﺪن ۹
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر داراﯾﯽ ﻫـﺎی اﯾﺮان در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ  :ﻣـﺎ در اﺗﺎق ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان  ،اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﮐﺮه را
دار ﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺻﺎدرات و واردات را ﺑﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ .
ﻣﻨﺼﻮری رﺿﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﺮان از ﮐﺮه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﻦ .۶
 ۵ﺗﺎ ۹ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر و ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دو ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ اﺳـﺖ و ﻋﻠـﺖ آن ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿـﻦ دو ﮐﺮه ﭘﯿﺶ آﻣـﺪ و از
ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮدش را ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد  :ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻧﺠـﺎم داد ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ را ﻣﺠﺒـﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘـﻮل ﻫـﺎی اﯾﺮان را ﺑﻠﻮﮐﻪ
ﮐﻨـﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﮐﺎﻻ ﻫﻢ راﺿـﯽ ﺷـﺪه اﻣﺎ ﮐﺮه از اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻮل اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮد ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻌﻤﺮه ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و راﻫﺶ ﺟﺪﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﻗﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﺜﻼ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﻀﺎر ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ وی ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﺪ .
ﻣﻨﺼﻮری رﺿـﯽ ﮔﻔﺖ  :ﯾـﮏ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﮐﺮه ای در اﯾﺮان ﺑـﺎزار ﺧﻮﺑﯽ داﺷـﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻـت اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑـﺎ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ رود  ،اﺧﺘﻼف دو ﮐﺮه و ﺣﻀﻮر
 ۳۰ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در ﺧﺎک ﮐﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﺳﭙﺮده آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۶

وی ﺑﻪ ﺑﺮﺟـﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود  :ﺗﻨﻬـﺎ راه اﯾﺮان ﻓﺸـﺎر دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﺳﺖ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺧﻮش ﺧـﺪﻣﺘﯽ ﺑﮑﻨـﺪ و ﻟـﺬا ﺿـﻤﻦ اﺣﻀﺎر ﺳـﻔﯿﺮ و ﻫﺸـﺪار ﺑﻪ او ﺑﺎﯾـﺪ ارﺗﺒﺎط اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﺜﺎﯾﺮ ﺑﮕﺬارد  ،ﻗﻮی ﺷﻮد.
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ز ﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ/دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪام ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮه واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳـﻔﯿﺮاﻓﻼک اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﻮزه رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﺻﻠﯽ
وﺟـــﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾـــﻦ ﮐــﻪ اﯾــﻦ رواﺑـــﻂ ﺑﺮاﺳـــﺎس ﺳـــﯿﺎﺳﺖ ﻫـــﺎی ﮐﻠﯽ ﮐــﻪ ﺣـــﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺮﺳـــﯿﻢ ﮐﺮده ﺑــﻪ ﺟﺰ رژ ﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ وﺟﻮد دارد ،در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ رواﺑـﻂ ﺑﺮاﺳـﺎس اﺻـﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ و
ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮآورده ﻫـﺎی ﻧﻔـﺘﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ را ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﻟﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﯾـﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ را در اﺧﺘﯿـﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ داد اﻣـﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ز ﯾﺎده
ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧـﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﺒﻖ دﺳـﺘﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد
و ﺣـﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻣـﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﺗـﺎ در اﺻـﻞ رواﺑـﻂ دوﺟـﺎﻧﺒﻪ ،ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
اﻗـﺪام ﮔﺴـﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ و در ﺣـﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺎﻧـﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان
ﭼ ﮕ ﻮﻧ ﻪ ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳـﻨﺪ راﻫﺒﺮدی اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺣﻮزه
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان دارد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻼﺣﻮرزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ،ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﯾﺮان را دارد و ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺗﻮاﻓﻖ راﻫﺒﺮدی ﮐﻪ در آن ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر دﯾـﺪه ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻓﺸـﺎر ﺑﯿـﺎورﻧﺪ
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﻣﻮال ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﻣﻌــﺎدن و ﮐﺸــﺎورزی اراک در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑــﺎ دﯾﺎرآﻓﺘــﺎب؛ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﮐﺎرﺷــﮑﻨﯽﻫــﺎی ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ در آزادﺳـﺎزی ﭘـﻮلﻫـﺎ و
داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ  ۹ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر از داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ً درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻮده

ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺻﺎدر و در ﻗﺒﺎل آن ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
 ،وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﻗﻄﻊﺷـﺪه ﮐﺮه ﻫﻢ ارﺗﺒـﺎط ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﺮده و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮان ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮه اﺳﺖ.
ﻋﻀـﻮ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌــﺎدن و ﮐﺸــﺎورزی اراک ﺑﺎﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﻠـﻮﮐﻪ ﮐﺮدن اﻣـﻮال و داراﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺮه
ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﺑﺮای دوﻟـﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ دارد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ آن ﺗـﻮﺟﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔﺖ :وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از
ﻃﺮ ﯾﻖ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺪیﺗﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺻﻼح ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ورود اﻧﺒﻮه ﮐﺎﻻ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊﺷـﺪه و ﺧﯿﻠﯽ از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ ﺧﻸ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺮهای را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻـﺖ
ا ﺳ ﺖ.
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋـﺪم ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪن اﻣﻮال اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮه ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾـﺪ و ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ،
اﻓﺰود :ﻓﺮﺻﺖ آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺻـﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻼء ﻫﺎ را در ﮐﺸﻮر
ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ آن اﻣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ روی ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﮐﺮه ای ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎزار را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺶ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳـﯿﺐ ﻫﺎی
ز ﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ زدﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر را زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻀـﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸـﺎورزی اراک ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘـﺎر اﻣﺮوز ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای دوﻟﺘﻤﺮدان و
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ درس ﻋـﺒﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ:زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺷـﺮ ﯾﮏ دوم ﺗﺠـﺎری اﯾﺮان ﺑـﻮد وﻟﯽ اﻣﺮوز در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان آ ﮔﺎه اﺳﺖ.
وی ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :اﯾﺮان ﺑﺎﯾـﺪ داﯾﺮه ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸـﮑﻞ ﺗﺒـﺎدل ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ آﻧﻬﺎ ﻧـﺪار ﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨـﺪ و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫـﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺨـﺖ ﺗﺮ ﯾـﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ در ﮐﻨـﺎر اﯾﺮان ﺑﻮدﻧــﺪ و ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣﺸــﮑﻼت را ﺣـﻞ ﮐﻨﻨــﺪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺟـﺎی ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
د ر ﺣﺎ ل ﺗ ﮑ ﻤﯿ ﻞ ....
.
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از ﺷﻌﺎر ﺗﺎ ﺷﻌﻮر ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ!؟
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

اﺷﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ
و ﺟﻬـﺖ اﺟﺮا ﺑـﻪ ﻗـﻮای ﺳـﻪ ﮔـﺎﻧﻪ اﺑﻼـغ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎی ﻣﯿـﺪاﻧﯽ ﻣﻮﯾـﺪ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ از
ﺳﻮی ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔـﺎﻧﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ و ﺷﺎﯾـﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺠـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺒﮕـﺎن و اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪی آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽ ﮔﺬرد:

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳـﻴﺎﺳﺖ ﻫـﺎي ﻛﻠﻲ اﺻـﻞ  ۴۴ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺳـﻴﺎﺳﺖﻫـﺎي ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟـﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺰرگ ﺷـﺪن ﺑﺨﺶ دوﻟـﺘﻲ ۱ـ دوﻟﺖ ﺣﻖ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾـﺪ ﺧﺎرج از ﻣﻮارد ﺻـﺪر اﺻـﻞ
 ۴۴را ﻧـﺪارد و ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ )ﺷﺎﻣـﻞ ﺗـﺪاوم ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن( را ﮐـﻪ ﻣﺸــﻤﻮل
ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﺻــﺪر اﺻـﻞ  ۴۴ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﻨــﺞﺳـﺎﻟﻪ ﭼﻬـﺎرم )ﺳﺎﻟﯿـﺎﻧﻪ ۲۰درﺻــﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ( ﺑﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﻈـﺎم در ﺣﺴﻦ اداره ﮐﺸﻮر ،ﺗـﺪاوم و ﺷـﺮوع ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺿـﺮوری ﺧﺎرج از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺻـﺪر اﺻﻞ ۴۴
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
 -۱اداره و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻧﻈـﺎﻣﯽ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارد ،ﻣﺸـﻤﻮل
اﯾ ﻦ ﺣ ﮑ ﻢ ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
۲ـ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ،ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر در ﺻـﺪر اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﯾﻞ ﺗﻮﺳـﻂ
ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﺗﻌـﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ۲ :ـ ۱ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر
)از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( و ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز(.
۲ـ ۲ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ارزی ﮐﺸﻮر.
۲ـ ۳ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﻋﺎم ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۲ـ ۴ﺑﯿﻤﻪ.
۲ـ ۵ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ﺑﺮق ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات.
۲ـ ۶ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﭘﺴﺖ و ﻣﺨـﺎﺑﺮات ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎی ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی ﻣـﺎدر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،اﻣﻮر واﮔـﺬاری ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺻـﻠﯽ
ﺗﺠﺰ ﯾﻪ و ﻣﺒﺎدﻻت و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮز ﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺴﺘﻲ.
۲ـ ۷راه و راهآﻫﻦ.
۲ـ ۸ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ )ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ( و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ )ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﯾﺎﯾﻲ(.
ﺳﻬـﻢ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺑﺨﺶﻫــﺎی دوﻟـﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟـﺘﯽ در ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺻــﺪر اﺻـﻞ  ،۴۴ﺑــﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟـﺖ و
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
واﮔﺬاري  ۸۰درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﻨﮕـﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺸـﻤﻮل ﺻـﺪر اﺻﻞ  ۴۴ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺷـﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺳﻬـﺎﻣﻲ ﻋـﺎم و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﻳﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ۱ :ـ ﺑﻨﮕـﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدن
ﺑﺰرگ ،ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎدر )از ﺟﻤﻠﻪ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( ﻓﻌﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺷـﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻲ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان و ﺷــﺮﻛﺖﻫــﺎي اﺳــﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻧﻔـﺖ ﺧــﺎم و ﮔــﺎز ۲ـ ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎي دوﻟـﺘﻲ ﺑـﻪ اﺳــﺘﺜﻨﺎي ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛﺰي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺎﻧﻚ ﺳـﭙﻪ ،ﺑﺎﻧﻚ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ و ﺑﺎﻧﻚ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ۳ـ ﺷــﺮﻛﺖﻫــﺎي ﺑﻴﻤـﻪ دوﻟــﺘﻲ ﺑـﻪ اﺳــﺘﺜﻨﺎي ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﻴﻤـﻪ اﻳﺮان ۴ـ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎي ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎﻳﻲ و
ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ۵ـ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي
ﺷﺒﻜﻪﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ۶ـ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎي ﭘﺴﺘﻲ و ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺷـﺒﻜﻪﻫﺎي ﻣﺎدر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ،اﻣﻮر واﮔـﺬاري
ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ و ﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﺒﺎدﻻت و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺴﺘﻲ ۷ـ ﺻـﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺴـﻠﺢ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪات دﻓـﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴـﺘﻲ ﺿـﺮوري ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﻛـﻞ ﻗـﻮا ﺗـﻮﺟﻪ» :ﭼـﺎﻟﺶ ﻗـﺎﻧﻮن« ﺑﺮای
اﻧ ﻌ ﮑﺎ س ﭘﺎ ﺳ ﺦ ﻫﺎ ی ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ ﻣ ﺼ ﻠ ﺤ ﺖ ﻧ ﻈﺎ م ﯾﺎ ا ﻋ ﻀﺎ ی آ ن  ،ا ﻋ ﻼ م آ ﻣﺎ د ﮔ ﯽ ﻣ ﯽ ﻧ ﻤﺎ ﯾ ﺪ .
ﺿﻤﻨﺎ از اراﺋﻪ ﻧﻘﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮم اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار اﺳﺖ.
ﻧﻘــﺪ و ﺑﺮرﺳــﯽ  -ﺧﻠــﻂ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ ﺑـﺎ ارزش ﻫـﺎ ارزش ﻫـﺎ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﻘـﺎد راﺳــﺦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل ،ﺣﺎﻻـت و
رﻓﺘﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ در درﮔــﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿــﮏ ﻣﺠﻤـﻊ ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻣﺼــﻠﺤﺖ ﻧﻈــﺎم ﭘﯿﺮاﻣـﻮن اﺻـﻮل ﮐﻠﯽ و ﻣﺒــﺎﻧﯽ ﺗــﺪوﯾﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈـﺎم و ﻫﺮ از ﺑﻨـﺪﻫﺎی آﻧﻬـﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا دارای ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫـﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای درک ﺻـﺤﯿﺢ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔـﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻮم اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان و ﻣﺮدم
ﻣﻨﺘ ﺸ ﺮ ﺷﻮ د.
ا ﺛ ﺒ ﺎ ت ﻋ ﻘ ﻼ ﻧ ﯿ ﺖ ﺣ ﺎ ﮐ ﻢ ﺑ ﺮ ﺳـ ﯿ ﺎ ﺳ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﮐ ﻠ ﯽ ﻧ ﻈ ﺎ م و د و ر ی آ ن ا ز ز ﺑ ﺎ ﻧ ﯽ ﺧ ﺼ ﻮ ﺻـ ﯽ و ﺷ ﺨ ﺼـ ﯽ  ،ﺟ ﺰ ﺑ ﺎ ا ﻧ ﺘ ﺸ ﺎ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ا ت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای درک ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اﻣــﺪادی ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾــﺪ در ﻗـﺎﻟﺐ ﺟﺮ ﯾـﺎن اﺻــﻼع رﺳـﺎﻧﯽ و
ﮔ ﻔﺘ ﻤﺎ ن ﺳﺎ ز ی د ر ﺟﺎ ﻣ ﻌ ﻪ ﻣﻨﺘ ﺸ ﺮ ﺷ ﻮ د.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺎری اﺑﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼـﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ،ﺣﺎﻻت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ،
ﺑﺮﺗﺮ و ارﺟﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﺣﻤﺪ ورزﺷﮑﺎر.(۱۳۸۹ ،
ارزش ﻫـﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎورﻧـﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺑﺎورﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس آن ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻄﻠﻮب
اﺳﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب )ارزش ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺎدﺳﯽ(.
در ﻣﻮاردی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎ ﺧﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎراﯾﯽ ارزش ﻫﺎ در ادﺑﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ دارای ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
 ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﺸﺎﻧﮕﺮاﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎم در ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ دارای ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼـﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ،آن را ﺑﺠﺎی واژﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۹

ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﻋﻀـﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺳـﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای
از ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ ﻧﺒﻮد درک ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺗـﺪوﯾﻦ و ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﮐﻪ در ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ اﺻـﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 وﺟﻮد ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﺳـﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺖ و ﺑـﺪون ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ در اﺳـﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺖ و ﺑﺎﻻـدﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮارد ﻣﺘﻌـﺪدیوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ﻟﮑﻦ در ﻣﺘﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑـﺪان
ﻫﺎ اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﺟــﻮد ﭘﻨﺠﺮه ﻫــﺎی ﻣﺘﻌــﺪد ﺧﻼــء و ﮐﻤﺒــﻮد در ﺳـــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﺟﺰ ﯾﯽ ﻧﮕﺮی و ﺑﺨﺸــﯽ ﻧﮕﺮی در ﺗــﺪوﯾﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ را در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﺳﻨﺎد
ﻓﺮادﺳــﺘﯽ ﺧــﻮد ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﯿـﻦ ﻣــﻮاد و ﺑﻨــﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان اﺳــﻨﺎد ﻓﺮادﺳـﺖ ﮐﺸـﻮر ﺳــﺮﮔﺮدان اﺳـﺖ ﭼـﻮن ﻫـﻮﯾﺖ ﺧـﻮد را
ﺑﺼﻮرت روﺷﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارای ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
 ﻧﺎﺳﺎزﮔـﺎری ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﯿﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸـﻮر در ﻣﻮاردی ﺑﺼﻮرت آﺷـﮑﺎر ﺑﯿﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از وﺟﻮد اﺷـﮑﺎﻻت ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﯾﺎ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﯿﺮﻗﺎﻋـﺪه ﻣﻨﺪی در ﻫﺮ دو ﺳﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪون ﺳـﯿﺎﺳﺖ و ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ،
ﺑـﺪون ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑـﻪ ﺣﯿـﺎت ﻧـﺎﻗﺺ ﺧـﻮد ﺗـﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪی ﻗﻄﻌﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨـﺪ و ﻫﺮ دو ﺧـﻮد را در ﺣﻞ
ﻣﺸـﮑﻼت زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻧـﺎﺗﻮان ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻـت آﯾﻨـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد در ﮐﺸﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣـﻮارد ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻠﯽ اﺻـﻞ  ۴۴ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻـزم وﺟﻮد
ﻧﺪارد از اﯾﻦ رو از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ﭘﯿــﺎده ﻧﺸــﺪن ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻫــﺎی ﺟــﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ و اذﻋــﺎن رﺳــﻤﯽ ﺑﻌﻀــﯽ از ﻧﻬﺎدﻫــﺎ و اﻋﻀـﺎی ﻣﺠﻤﻊﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ ،اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻨﺘﻘـﺪان اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸـﺪن ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ ،ﻫﯿـﭻ ﮔـﺎه ﺑـﻪ آﺳـﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳـﯽ آن ﻧـﭙﺮداﺧﺘﻪ اﻧـﺪ و ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ
دارای رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯿﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺧﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﻧﺸﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ و درﺻـﺪ ﺗﺤﻘﻖ در ﺳﺎزوﮐﺎر آن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨ ﯽ ﻧ ﺸ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
 ﻋـﺪم وﺟﻮد ﻧﻈـﺎرت ﺑﺮ ﺗـﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،از ﺳﻮیﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ،ﻧﻈﺎرﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮ ﯾﻖ
ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ آ ﮔﺎه ﺷﺪ.
ﺷــﺎﺋﺒﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪی ﯾــﺎ اﺟﺮا ﻧﮑﺮدن ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺠﺮ ﯾــﺎن ﻗـﺎﻧﻮن ،ﺟﺰ ﺑـﺎ داوری آ ﮔﺎﻫـﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓﺮاد ﯾﺎ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺮ ﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳـﻨﺠﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻫ ﺎ ی ﮐ ﻠ ﯽ ﺑ ﻄ ﻮ ر وا ﻗ ﻌ ﯽ ﻣ ﻨ ﺠ ﺮ ﺷ ﻮ د .
ﺑـﺎ ﻗﻀـﺎوت ﻧـﺎدرﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮان از ﻣﯿـﺎن راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﺸــﺮی ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم ،راه ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ را ﯾﺎﻓﺖ.
 ﻋـ ﺪ م ر و ﺷـ ﻤ ﻨ ﺪ ی ﺗـ ﺪ و ﯾ ﻦ و ﺗ ﺼ ﻮ ﯾ ﺐ ﺳـ ﯿ ﺎ ﺳ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﮐ ﻠ ﯽ ﺗ ﺎ ﮐ ﻨ ﻮ ن ﭼ ﯿ ﺰ ی ﺑ ﻨ ﺎ م ر و ش ﺗ ﺪ و ﯾ ﻦ ﺳـ ﯿ ﺎ ﺳ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﮐ ﻠ ﯽ ا ز ﺳ ﻮ یﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ﺗ ﺸ ﺨ ﯿ ﺺ ﻣ ﺼ ﻠ ﺤ ﺖ ﻧ ﻈ ﺎ م ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﻧ ﺸ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ و د ر آ ﯾ ﯿ ﻦ ﻧ ﺎ ﻣ ﻪ دا ﺧ ﻠ ﯽ ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ﻧ ﯿ ﺰ ا ز آ ن ﯾ ﺎ د ی ﻧ ﺸ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺷــﮑﻠﯽ ﺑــﻮدن آﯾﯿـﻦ ﻧــﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣــﺎﻫﯿﺖ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻠﯽ و روش ﺗــﺪوﯾﻦ و ﺗﺼـﻮﯾﺐ آن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
روش ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد دارای ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم دارای ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ وﯾﮋه ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾــﻦ روﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑـﻪ ﯾــﮏ زﺑــﺎن ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﺳــﻠﯿﻘﻪ ای در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﺷﺨﺼــﯽ ﺷــﺒﺎﻫﺖ دارد و ﻗــﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزی اﻧﺪﮐﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد.
 ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ در درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎمﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈـﺎم و ﻫﺮ از ﺑﻨـﺪﻫﺎی آﻧﻬـﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا دارای ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫـﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای درک ﺻـﺤﯿﺢ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔـﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻮم اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان و ﻣﺮدم
ﻣﻨﺘ ﺸ ﺮ ﺷﻮ د.
ا ﺛ ﺒ ﺎ ت ﻋ ﻘ ﻼ ﻧ ﯿ ﺖ ﺣ ﺎ ﮐ ﻢ ﺑ ﺮ ﺳـ ﯿ ﺎ ﺳ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﮐ ﻠ ﯽ ﻧ ﻈ ﺎ م و د و ر ی آ ن ا ز ز ﺑ ﺎ ﻧ ﯽ ﺧ ﺼ ﻮ ﺻـ ﯽ و ﺷ ﺨ ﺼـ ﯽ  ،ﺟ ﺰ ﺑ ﺎ ا ﻧ ﺘ ﺸ ﺎ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ا ت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای درک ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اﻣــﺪادی ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾــﺪ در ﻗـﺎﻟﺐ ﺟﺮ ﯾـﺎن اﺻــﻼع رﺳـﺎﻧﯽ و
ﮔ ﻔﺘ ﻤﺎ ن ﺳﺎ ز ی د ر ﺟﺎ ﻣ ﻌ ﻪ ﻣﻨﺘ ﺸ ﺮ ﺷ ﻮ د.
 ﻋـ ﺪ م و ﺟ ﻮ د د ﯾـ ﺪ ﮔ ﺎ ه ﻫ ﻤ ﻪ ﺟـ ﺎ ﻧ ﺒ ﻪ ﻧ ﮕ ﺮ ی د ر ﻣ ﺼ ﻮ ﺑـ ﺎ ت ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ا ﺻ ﻮ ﻻـ ﺳـ ﯿ ﺎ ﺳ ﺖ ﻫـ ﺎ ی ﮐ ﻠ ﯽ ﻧ ﻈـ ﺎ م ا ز ﻧ ﻮ ﻋ ﯽ ﺑ ﯿ ﻤـ ﺎ ر ی ﺑ ﺨ ﺸـ ﯽﻧﮕﺮی در رﻧﺞ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧ ﺸ ﺪ ه اﻧ ﺪ .
ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪ و ﻣﻮاردی از ﺳﯿﺎﺳﺖ دارای ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺰ ﯾﯽ و ﺟﺰءﻧﮕﺮﻧﺪ.
ﻓﻘﺪان ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮی در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻣﺼﺮف
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺶ رو را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺟـﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮی در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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