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 :مقدمه                       

 

گزارش خبری حاضر شامل گزارش های دریافتی ازرایزنان بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در   

 .است می باشد  مـاه  سـال جـاری اول دیهفته که منحصـر بـه اخبـار پاکستان  و ارمنستان کشورهای

روابط اقتصادی دوجانبه و  رتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت ودر این گزارش آخرین اخبار م   

چند جانبه با کشورها و نیز تحوالت عمده اقتصادی بازارهای هدف محل استقرار رایزنان بازرگانی، 

ن کشور تاثیر گذار ده که بر روند آتی اقتصادی آتحوالت سیاسی و تصمیم گیریهای عم همچنین

 .است، ارائه می گردد

ف سازمان اهدااز خوانندگان محترم استدعا داریم ما را از راهنمائیهای ارزشمند خود در جهت اعتالی 

                .  مبنی بر معرفی بازارهای هدف تجاری جمهوری اسالمی ایران بهره مند نمایند

                     سازمان توسعه تجارت ایران –باتشکر                                                                                                                                                                     
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 : ارمنستان 

 

 تقویت عملکرد اقتصادی ارمنستان در نتیجه رشد سالم:  موضوع

 ای ام زنیو: ع منب

صندوق بین المللی پول ضمن ارائه ارزیابی مثبت از وضعیت اقتصادی این کشور از دولتمردان این کشور خواسته است که اصالحات 

در بیانیه خود اظهار داشته که  IMFمیتسوشیرو فوروساوا معاون مدیرعامل . ضروری برای تحقق رشد متوازن و فراگیر را تسریع نمایند

بنا به اظهارات او، . اقتصادی ارمنستان به دلیل رشد سالم، تورم پایین، نظام مالی باثبات و بهبود ابزارهای مالی تقویت شده استعملکرد 

بدهی بخش عمومی در مسیر کاهشی باقی مانده به نحوی که انتظار می رود اهداف مورد انتظار در مورد جبران بدهی ها چند سال زودتر 

انداز مطلوب، فرصتی برای تقویت تالش برای اصالحات در راستای تحقق رشد متوازن و همه گیر، کاهش سطح  این چشم. محقق شود

وی همچنین به تحقق درامد فراتر از انتظار دولت ارمنستان از محل اخذ مالیات ها و در مقابل عدم . فقر و کاهش بیکاری فراهم می نماید

این بیانیه پس از آن صادر شد . اشاره نموده است 9102رمایه ای تعیین شده در بودجه سال توفیق در دستیابی به اهداف هزینه های س

این برنامه به . دسامبر درخواست ارمنستان برای برنامه استقراض سه ساله را مورد بررسی قرار داد 91در تاریخ  IMFکه هیأت اجرایی 

 .های اقتصادی در اختیار دولت ارمنستان قرار می گیرد میلیون دالر می باشد که در برای مقابله با شوک 942ارزش 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ارائه چنین گزارشاتی از سوی صندوق بین المللی پول می تواند اثرات مثبتی بر فضای اقتصادی ارمنستان و جذب سرمایه گذاری خارجی 

یر ارمنستان نیز از این بیانیه برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود استفاده نیکول پاشینیان نخست وز. به این کشور داشته باشد

 .نموده و آن را مایه دلگرمی سرمایه گذاران خارجی ارزیابی نموده است

 

 .چرا پروژه های سرمایه گذاری کالن در ارمنستان اجرا نمی شوند:  موضوع

 نیوز ای ام: منبع 

کمیسیون اقتصادی مجلس ملی ارمنستان، این کشور از کسری قابل توجه سرمایه گذاری رنج می برد  به گفته آقای بابکن تونیان رئیس

وی این اظهارات را در یک نشست مطبوعاتی مطرح نموده است به . و درحال حاضر سرمایه گذاری های کالن وارد ارمنستان نمی شوند

جه اول وقوع انقالب در این کشور دانست که فضای عدم اطمینان را ایجاد گفته او از عوامل موثر بر سرمایه گذاری را می توان در در

دلیل دوم به اعتقاد او تغییر قوائد بازی در این کشور است چرا که قواعد حاکم سابق در حال حاضر جوابگو نیستند و به دلیل . کرده

مشروع خود باید هزینه های سازو کارهای ناسالم را خألهای موجود در زیرساخت های موجود سرمایه گذاران برای دستیابی به منافع 

متحمل شوند و نهاینا ایشان دلیل سوم را سابقه نچندان خوب ارمنستان در این رابطه عنوان کرده که اثر منفی بر دیدگاه سرمایه 

 .ح کرده استگذاران بزرگ گذاشته است وی در این خصوص عدم اجرای پروژه معدن طالی آمولسار را به عنوان مثال مطر

 

 9102خط هوایی جدید به بازار حمل و نقل هوایی ارمنستان در سال  6ورود :  موضوع

 نیوز ای ام: منبع 
شش  9102آقای پاپیکیان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت ها در جریان نشست مطبوعاتی پایان سال خود اعالم داشت که در سال 

را آغاز کردند وی اظهار داشت که این خطوط هوایی متعلق به کشورهای رومانی، اوکراین و ایرالین جدید فعالیت خود در ارمنستان 

روسیه بوده است وی همچنین خبر از احتمال ورود تعداد دیگری ایرالین ها ازجمله ایربالتیک، ترانس فرانس ایرالین و ویز ایر در سال 

ایت بخش دانست چرا که توانسته تعهدات عملی نشده قبلی را نیز اجرا وی عملکرد وزارت خانه خود را  در این حوزه رض. داد 9191

 .نماید
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با  BAEبا برخورداری از ناوگان هواپیمایی تک فروندی از نوع (آرمنیا ایرالین)شایان ذکر است درحال حاضر تنها یک شرکت هوایی

ورود یک شرکت . ایروان فعال می باشد که به هیچ وجه جوابگوی تقاضای موجود نمی باشد -ر تهرانظرفیت نزدیک به صد نفر، در مسی

 .   هواپیمایی ایرانی به این مسیر می تواند ضمن رقابتی کردن بازار باعث هدایت درامدهای حاصله به کشور شود

 

 ارمنستان برروند همگرایی اوراسیا تأثیر مثبت :  موضوع

 فور بی سایت بی: منبع 
به صورت مداوم توسعه  9102آرام سفریان، مسئول هماهنگی کلوب کارشناسی اوراسیا، با اعالم اینکه روابط ارمنستان و روسیه در سال 

کارشناس ارمنی ضمن تاکید بر این موضوع که دیدار پوتین از . یافته، مراودات در زمینه های مختلف بین دو کشور را مثبت ارزیابی کرد

در روند همگرایی اوراسیایی است، افزود اگر چه اتحادیه و مالقاتهای متعدد وی، حاکی از موفقیتهای ارمنستان طی دوره ریاست  ایروان

دستور کار مشترک،  ناتوانی در دستیابی بهو  دیدگاه ها تفاوتنگرانیهایی وجود داشت که برخی از سوء تفاهمات،  9102در ابتدای سال 

 .دارد ها نگرانی رفع حکایت ازوجانبه ارمنستان و روسیه مانع ایجاد کند، لیکن تحوالت سیاسی نشان داد می تواند در روابط د

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 ارمنستان در بین پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا بطور نسبی بیشترین منفعت را از عضویت در اتحادیه به دلیل رشد قابل توجه صادرات

گفتنی است از . نیز رشد دو رقمی در تجارت با روسیه را پیشبینی کرده اند 9102و کارشناسان ارمنی برای سال . به روسیه برده است

 9102میلیون دالر  در سال  021میلیون دالر به  911، صادرات ارمنستان به روسیه از حدود 9102زمان شکل گیری اتحادیه در سال 

 .  ارتقاء یافته است
 

 .ماهنامه تایم ارمنستان را ببر ققفاز نامگذاری کرد:  موضوع

 سایت بی فور بی: منبع 
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در صفحه فیسبوکش به این موضوع پرداخت که یکی از ماهنامه های معروف جهان تحت عنوان 

 نامگذاری قفقاز ببر را گرفته و روند رشد اقتصادی، این کشور  الحاتی که در ارمنستان پس از انقالب صورتصتایم، با در نظر گرفتن ا

 اشاره  Moodysقاء جایگاه آن در رتبه بندی ارت و کشور این درصدی 7 اقتصادی رشد  و ارمنستان اصالحات به در مقاله  .است کرده

 از عوامل اصلی رشد این کشور عنوان درصدی،  91می شود و اصالحات ساختار اقتصادی و فنآوری اطالعات با متوسط رشد ساالنه 

میلیون دالر عنوان  921در مقاله همچنین به توسعه بخش گردشگری ارمنستان اشاره و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی . می گردد

 و  ارمنستان بانکی سیستم ثبات به را خود توجه المللی بین گذاری سرمایه جامعه ماهنامه مذکور، ضمن اشاره به این نکته که . می گردد

جر شود من جایی به تواند می شرایط که کند می گیری نتیجه کرده، جلب تجاری آزاد مناطق فعالیت و واردات زمینه در مالیاتی مالیم رژیم

 .که دیگر نیازی به منابع مالی صندوق جهانی پول نباشد

 

 .ریاست ارمنستان در اوراسیا اثربخش بود: نیکول پاشینیان:  موضوع

 سایت بی فور بی: منبع 
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، که اخیرا طی دیدار کاری به سن پترزبورگ رفته بود، پس از اتمام نشست شورای عالی 

پاشینیان . اقتصادی اوراسیا، به همراه تیگران سرکسیان، رئیس کمیسیون اقتصادی این اتحادیه، در یک مصاحبه مشترک شرکت کرد

ترکیب جدید کمیسیون اقتصادی اوراسیا، درباره دستاوردهای ارمنستان طی دوره ریاستش در شکل گیری یک به مناسبت ضمن تبر

ی با ایران حترجیتجارت اتحادیه اظهار نظر کرد و ضمن اشاره به الزم االجرا شدن موافقتنامه همکاریهای تجاری با چین و موافقتنامه 

نگاپور و صربستان اشاره نمود و افزود در چارچوب اتحادیه اوراسیا تصمیماتی اتخاذ گردیده که به همچنین به امضای موافقتنامه با س
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 برق، نیکول پاشینیان، تصویب موافقتنامه بین المللی ایجاد بازار مشترک انرژی. تعمیق روابط و ارتقاء سطح همگرایی کمک می کند

 و طال مشترک بازار ایجاد برنامه در پیشرفت و ارواسیا شبکه دیجیتال سازی طرح به کار آغاز مشترک، مالی بازار ایجاد دکترین تصویب

 .ات عنوان کردتصمیم این جمله از را جواهر
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 : پاکستان 

 

 پاکستان اقتصاد وضعیت و BUILD ASIAنمایشگاه :  موضوع

 جئو: منبع 
 ماشین و ساختمانی مواد انواع ، خود نوع در رویداد پانزدهمین. بود "ساختمان آسیا نمایشگاه" میزبان کراچی ، دسامبر ماه اواسط در

 مایلها فاصله  از بودند شده داده نشان باز فضای در که ها جرثقیل و مرتبط با ساخت تجهیزات .گذاشت نمایش به را ساختمانی آالت

 شرکت Build-Asia نمایشگاه در جهان کشور 07 از شرکت 921 از بیش .بودند شده اشغال کامالً همه سالنها. بودند مشاهده قابل

 چینی های شرکت از ای سابقه بی حضور سالن هر که شد متوجه توان می ، (CPEC) پاکستان و چین صادیاقت کریدور از تشکر با. کردند

 از - استانی وزرای از دیگر تعدادی و شد افتتاح صدیقی مقبول خالد ، ارتباطات و اطالعات فناوری وزیر توسط مراسم این.است داشته

 به ، افتتاحیه روبان قطع از پس  محمدی احمد ، ایران سرکنسول.کردند بازدید ها هغرف از نیز - غنی سعید و شاه حسین ناصر سید جمله

 در ایران فعلی تجاری وابسته توسط امر این. است ایران تقویمی رویدادهای مهمترین از یکی "آسیا ساختمان" که گفت ها رسانه

 در بازرگانی وزارت در کار به مشغول که - نعمتی .شد منعکس نعمتی مراد ، وی سلف همچنین و پور یوسفی حاجی محمود ، پاکستان

 برای را کشور دو سرکنسول تجار هر .داشت عهده بر را مبلمان و سرامیک ، کاشی ، سیمان کنندگان سرپرستی تولید – است ایران

 . کرد ترغیب مشترک تاسیس شرکتهای

 ، فوالد ، سنگین آالت ماشین. در این نمایشگاه حضور داشتند  یکبلژ و ایتالیا ، سعودی ،عربستان عربی متحده امارات از هایی شرکت

PVC ، هر تقریباً مرمر محصوالت و مرمر سنگ برش آالت ماشین ، ساخته پیش ساختمانهای ، ، آسانسور افزار سخت ، شیشه ، الوار 

 آن در که را 3 شماره سالن - شیرها و ها فیل ملهج از - پیکر غول تزئینی قطعات و ها وان ، ها حوضچه. کند می جلب خود به را ای بیننده

 کشورهای در تنها نه قیمت گران کاالهای این .کرد براق ، بودند کرده تنظیم را خود های غرفه مرمر سنگ های شرکت از تعدادی

 .بزرگی دارند بازار آمریکا و اروپا در بلکه خاورمیانه

 که کسانی برای این ، طبعاً. بسازد دوباره را خود اقتصادی های فعالیت تا است تالش رد کشور که شود می برگزار حالی در نمایشگاه این

 در که است هایی بخش جمله از ساز و ساخت و مسکن ، گذشته سال دو طی.کرد ایجاد را چالشی ، بودند بزرگ قراردادهای دنبال به

 آن روی بر آمدن پایین اثر توان می ، است مرتبط نعتازشصت ص بیش به که آنجا از. است سقوط از ناشی شوک جذب برای تالش

 در را فعالیت بیشترین باید امسال و است روبرو مسکن واحد میلیون هفت از بیش کمبود با کشور شک بدون .کرد تصور نیز را مشاغل

 های مراقبت بخش از آمدن بیرون یبرا ای معجزه انتظار در هنوز رشد اصلی های محرک از یکی ، حال این با. بودیم شاهد می زمینه این

 بازسازی تازه دهه پنج گذشت از پس فیصل شاهراه که کرد ارزیابی واقعیت این با توان می را کراچی در ساز و ساخت سطح .است ویژه

 کامل ناامیدی برای . داشتند عمرانی های فعالیت به زیادی امیدهای ساکنان کراچی ، خان عمران رسیدن قدرت به زمان از. شد

 در اخیر شده افتتاح پروژه هفت. است نشده آغاز جدیدی پروژه هیچ و است گذشته زمان آن از سال دو تقریباً ، کراچی شهروندان

 امالک بازار از را خود پول حتی گذاران سرمایه . اند شده تأمین استانی دولت توسط همگی - فرعی های پل و زیرگذرها جمله از - کراچی

 اند کرده رجخا مستغالت و

 

 FATFبالتکلیفی پاکستان در :  موضوع

 وئج: منبع 
علی رغم اینکه مقامات پاکستانی از جمله رئیس بانک مرکزی این کشور مبنی بر خروج قریب الوقوع پاکستان از فهرست نظارت ویژه 

از ادامه روند تحقیقات خبر داد این پرسشنامه  دادند، اما این نهاد مالی با ارسال پرسشنامه جدید برای پاکستان خبر می "ای تی اف  اف"

ترین  مهم .کند ای از اقدامات اسالم آباد در راستای توقف تامین مالی تروریسم را مطالبه می سوال است جزئیات تازه 021که حاوی 

 .ی استهای این پرسشنامه مربوط به شیوه برخورد دولت پاکستان با مجرمان و متخلفان حوادث تروریست بخش سوال
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های تروریستی، تمامی عوامل  گروه ویژه اقدام مالی از دولت اسالم آباد خواسته است با شفافیت هرچه بیشتر ضمن بررسی پرونده

روز دیگر فرصت دارد پاسخ سواالت  00دولت اسالم آباد تا  .های ممنوع الفعالیت را مجازات کند ها در گروه های آن تروریستی و وابسته

 .قدام مالی را آماده کرده و ارسال کندگروه ویژه ا

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

های خود را  نام پاکستان در لیست خاکستری و نظارت ویژه این گروه قرار دارد و دولت اسالم آباد حدود یک سال است بسیاری از برنامه

 .د مالی و تامین مالی تروریسم تنظیم کرده استهای این گروه در راستای توقف فسا با توجه به اهداف و راهکار

 

 قرار گرفتن پاکستان در رتبه اول بهترین مقاصد گردشگری:  موضوع

 دنیانیوز: منبع 
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با اشاره به قرار گرفتن پاکستان در رتبه اول فهرست جهانی بهترین مقاصد گردشگری سال  

این رتبه بندی بین المللی : وی افزود .کستان با غلبه بر معضل شوم تروریسم، صنعت گردشگری خود را احیا کردپا: گفت 9191میالدی 

قریشی ضمن ادای احترام .سیاست های موثر دولت پاکستان در راستای متوقف ساختن تروریسم و برقراری ثبات و صلح را تایید می کند

پاکستان همچنان برای توسعه صنعت گردشگری و : ی قانون در ریشه کنی تروریسم افزودبه فداکاری نیروهای امنیتی و نهادهای مجر

 .ایجاد پیوندهای مردمی تالش خواهد کرد

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

کشهورهای  ترین عوامل افزایش توجهه ویهژه گردشهگران     بهبود شرایط امنیتی و کاهش چشمگیر حمالت تروریستی در پاکستان از مهم

 .غربی به پاکستان است

کشور دنیا توسط پاکستان از دیگر دالیل قرار گهرفتن پاکسهتان بهه عنهوان بهتهرین مقصهد        71صدور ویزای الکترونیکی برای بیش از 

کشور به عنوان بهتهرین مقصهد    91، نیز اخیراً فهرستی از «آمریکا ناست»گفتنی است نشریه گردشگری  .است 9191گردشگری سال 

 .جاری کرده است که پاکستان در رتبه اول این فهرست قرار گرفت  2020دشگری در سال گر

 

 پاکستان به چین  کشاورزی افزایش صادرات محصوالت:  موضوع

 دیلی پاکستان: منبع 
 محصوالت برای است اما داده کاهش یا و درآورده تعلیق حالت به را کشورها برخی کشاورزی محصوالت علیرغم اینکه چین واردات

 به. کرد می وارد استرالیا و هند از میوه زیادی تعداد چین گذشته در.  است باز ، خوب کیفیت با های میوه ویژه به ، پاکستان کشاورزی

 و یااسترال های میوه باالی قیمت دلیل درآورده است وبه تعلیق حالت به فعالً را هند از میوه واردات چین ، هند در ویروس اخیر شیوع دلیل

 دسترسی بازار به موفقیت با پاکستان نارنگی و مرکبات ، انبه اما.دهد کاهش را استرالیا از میوه واردات نیز چین است ممکن ، دیگر دالیل

 و چین روابط به توجه با.است آورده بدست چین به خود میوه صادرات چشمگیر افزایش برای را فرصتی پاکستان ، نتیجه در. کردند پیدا

 تا. کند وارد پاکستان از ممکن حد تا است تالش در چین ، خود مالی موقعیت تقویت برای پاکستان به کمک برای چین آرزوی و تانپاکس

 .است باز پاکستان برای کامالً چین بازارهای ، باشند برخوردار خوبی کیفیت از ها میوه ویژه به ، پاکستان کشاورزی محصوالت که زمانی

 :رایزن ل ها و پیشنهاداتتحلی/ نقطه نظرات

 از ٪1010 حدود فقط پاکستان از چین واردات که حالی در ، دهد می تشکیل را چین صادرات کل از ٪0 از کمتر پاکستان به چین صادرات

 .دهد می تشکیل را چین واردات کل

 در چین به خود قند صادرات قویتت برای هندوستان. است کرده صادر چین به شکر دالر میلیون 011 از بیش گذشته سال پاکستان

 دارد قصد پاکستان ، این بر عالوه. است کرده تصویب امسال را روپیه دالری میلیارد 0907 یارانه برنامه ، پاکستان با رقابت برای تالش

 . کند صادر چین به انبه هزار تن 011 مالی سال در

 وجود ای ویژه مقررات کاالها از برخی برای. دهد افزایش پاکستان از را خود کشاورزی محصوالت واردات تا است تالش در چین ، اکنون

 .است آورده بدست چین به صادرات برای شکر تن 311111 سهمیه پاکستان که شد گزارش اخیراً مثال، عنوان به. دارد
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 دیدارنخست وزیر پاکستان با وزیرخارجه عربستان سعودی:  موضوع

 بیزینس رکوردر: منبع 
 روابط بر که - سعودی و پاکستان روابط ویژه بر اهمیت سعود آل فرهان بن فیصل شاهزاده با دیدار وزیرپاکستان در نخست انخ عمران

 و کشور دو بین اقتصادی فزاینده روابط از و کرد تأکید است شده بنا مردمی سطح در پشتیبانی و تاریخی پیوندهای ، برادرانه نزدیک

 ابراز وی.کرد قدردانی پذیر تجدید های انرژی و پتروشیمی، معادن ویژه به مختلف، های بخش در ذاریگ سرمایه برای سعودی تعهد

 شاهزاده .کنند سفر پاکستان به زودی به گردشگری بخش توسعه در منظورپشتیبانی به سرمایه گذاران عربستان که کرد امیدواری

 سرمایه تجارت، های بخش جمله از ها زمینه همه در جانبه دو های یهمکار تعمیق برای راسخ عزم بر عربستان خارجه وزیر فیصل

 .کرد تأکید گردشگری و انرژی گذاری،

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 در حال حاضر عربستان سعودی یکی از متحدین اصلی پاکستان  می باشد و بیشترین سوء استفاده را از مشکالت اقتصادی پاکستان 

اعطای وام های مختلف، کمکهای قابل توجه و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف  پاکستان از سیاستهای عربستان سعودی  .می کند

است به طوری که  نفوذ فراوان این کشور در پاکستان برای هیچ کس قابل انکار نیست به حدی که گفته شده است نخست وزیر 

عربستان در منطقه  با این شرایط و با توجه به رقابت شدید ایران و. ا تنظیم می کندپاکستان مطابق نظر عربستان روابط خارجی خودر

انتظار همراهی پاکستان با ایران بویژه برای ایجاد کانال بانکی کامال غیر عملی است و در این مورد یاباید صبرکردتا اختالف ایران و 

میلیارد دالر و  309صادرات عربستان به پاکستان بیش از  9102در سال  .عربستان پایان یابد ویا به دنبال راههای جایگزین  باشیم

 .میلیون دالر بود 300وواردات آن نیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


