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ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان؛ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻂ
اﻋﺘﺒﺎر  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾ
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ﺑــﺎ ﭘﯿﯿﺮیﻫــﺎی ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾــﺮان در ﭼــﺎرﭼﻮب ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن
اﻗﺘﺼــﺎدی ﺳــﺘﺎد آﻓﺮﯾﻘــﺎ ،اﻋﻄــﺎی ﺧــﻂ اﻋﺘﺒــﺎری  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﯾــﻮروﯾ ﺑــﻪ
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾ از ﻣﺤـﻞ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻـﺎدراﺗ ﻣﺼـﻮب در
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ،در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺘﺎد آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻋﻄﺎی ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﻮروﯾ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ از ﻣﺤﻞ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗ ﻣﺼﻮب در ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ ،در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﻓﺮزاد ﭘﯿﻠﺘﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻋﺮﺑ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان،
در ﯾﺎدداﺷﺘ ﻧﻮﺷﺖ :در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺎدراﺗ ،ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺘﺎد آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻋﻄﺎی ﺧﻂ
اﻋﺘﺒﺎری  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ از ﻣﺤﻞ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗ ﻣﺼﻮب در ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ،
در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح و ﺗﺎﯾﯿﺪ در ﺟﻠﺴﻪ آﺗ ﺳﺘﺎد آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺟﺎری ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء ﺑﻪ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ اﺑﻼغ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧ ﻣﺸﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺸﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﻧﯿﺰ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺸﻞﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻋﺪم وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﺎﻧﺎت دوﻟﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
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ﻣرود ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﺣﯿﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،روﯾﺪادﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ در دوره ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ و
ﭘﺴﺎﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺣﻞ ﻣﺸﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﻧ ،اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ
ﻫﻤﺎری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری در ﺣﻮزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از راﻫﺎرﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی داﺧﻠ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺘﺎد آﻓﺮﯾﻘﺎ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﺸﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و
ﭼﻬـﺎر ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻣﺸﺘـﺮک ﺻـﻨﻌﺘ ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫـﺪف آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ،ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ۱۰
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ،ﺑﺮﮔﺰاری  ۱۰ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻ در  ۱۰ﮐﺸﻮر
آﻓﺮﯾﻘــﺎﯾ ،ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در  ۱۰ﻧﻤﺎﯾﺸــﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــ ﮐﺸﻮرﻫــﺎی آﻓﺮﯾﻘــﺎﯾ ،اﻋــﺰام  ۱۰ﻫﯿــﺎت ﺗﺠــﺎری و ﭘــﺬﯾﺮش  ۳۰ﻫﯿــﺎت ﺗﺠــﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ،ﺑﺮﮔـﺰاری  ۱۸ﻣﯿـﺰ ﮐﺸـﻮری ﻣﻌﺮﻓـ ﻓﺮﺻـﺖﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎ و
ﻣﺸﻼت و راﻫﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ  ۱۸ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻔﺮای و راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺗﺎﺳﯿﺲ  ۱۰ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در  ۱۰ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ،دﻋﻮت از ﻣﻘﺎﻣﺎت  ۱۶ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ و ﭘﯿﯿﺮی
ﺗﺸﯿﻞ  ۱۰ﺷﻮرای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﺑﺎ  ۱۰ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﯾﺮان و ﭘﯿﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﺒﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺘﺎد آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﭘﯿﯿﺮی راهاﻧﺪازی ﺧﻄﻮط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﭘﯿﯿﺮی راهاﻧﺪازی ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻮاﯾ ﺑﻪ
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﻨﺠﻫﺎی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه  ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎ
و ﺗﺎﯾﯿﺪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺘﺎد آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان در آﻓﺮﯾﻘﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﺗﺸﻞﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ و دﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾ ﺑﺮﺳﺪ.
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