ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺸﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
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وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ واﮔﻦﻫﺎی ﻣﺘﺮو و
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی از اﺗﺮﯾﺶ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ زاده ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در دﯾﺪاری ﺑﺎ وزﯾﺮ
اﻣﻮر داراﯾﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهی رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻗﻄﻌﺎ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﺗﺮﯾﺶ ﻋﺎدی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﺗﺠﺎر دو ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاری
رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دو
ﮐﺸﻮر اﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران دو ﻃﺮف ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﻮز اﺑﺘﺪای راه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اﺻﻼح رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ دو ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪه ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن
ﻗﺮاردادی ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﮕﻬﺮ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  780ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮر
اﺗﺮﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻧﻌﻤﺖ زاده در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﮔﺸﺎﯾﺶ  LCاز
ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد و از ﻗﺮارداد ﺑﺎ
 ABLاﺗﺮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدروی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺧﺒﺮ داد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد دارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﻌﺎل
ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮐﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﻦﻫﺎی ﻣﺘﺮو
و ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  5+1و آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﻨﻮز در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت روﺷﻦ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺟﺎ دارد ﮐﺸﻮرﻫﺎ از
اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻧﻌﻤﺖ زاده اداﻣﻪ داد :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرات رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﮏ و ﺷﺒﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اروﭘﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از آن ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
اﺑﻬﺎﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻢ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺗﻤﺎم ﺣﺮفﻫﺎی
ﺧﻮد را رد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ ﻣﺎ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ از دﺳﺖ
ﻣﯽرود و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ را
داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮏ اﻓﺘﺎده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دوره ﺗﺤﺮﯾﻢ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﻃﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺎ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﻋﺪول
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر داراﯾﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﻫﻢ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﻧﺪ اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﻧﺪارد ﮔﺎم اول ﭼﻘﺪر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ
درﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﺗﺮﯾﺶ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
روﻧﺪ درﺳﺘﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﺗﺮﯾﺶ راﻫﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻣﺬاﮐﺮات را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی و ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺳﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
ﺳﺮﮔﯿﺮی رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر داراﯾﯽ اﺗﺮﯾﺶ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻻزم

اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺮﯾﺶ ﻫﻢ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ دﯾﺪار از اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب اﯾﺮان در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺮﯾﺶ ﺧﺒﺮ داد و از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮب اﯾﺮان
در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﯾﺎد ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺮﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻓﻮرﯾﻪ  2016اﺗﺮﯾﺶ از
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮده،
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ
دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻻزم اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺒﺮ داد و از ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﻌﻮقﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ  145ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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