ﻫﻤﮑﺎري دوﺟﺎﻧﺒﻪ ج.ا.اﯾﺮان و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ  :دي1396
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ردﻳﻒ

اﺟﻼس

ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺟﻼس

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري

۱

ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ

وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اردﻳﺒﮭﺸﺖ ۸٤

ﺗﻔﻠﯿﺲ

۲

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ

وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اردﻳﺒﮭﺸﺖ ۹٤

ﺗﮭﺮان

۳

ﺷﺸﻤﯿﻦ

وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﮭﺮ ۹٦

ﺗﻔﻠﯿﺲ

اھﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ) اﻣﻀﺎء (
 ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻣﻀﺎء و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﮭﺎﻳﻲ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد اﻣﻀﺎ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﮭﺮان در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه :۱۳۹٥
•

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎھﻢ ھﻤﮑﺎری در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی

•

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ھﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن

•

ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن وزارت ارﺗﺒﺎطﺎت و ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت اﯾﺮان و وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن

•

اﻣﻀﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان و وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

•

دو ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎھﻢ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎھﯽ و
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﯽ وﺳﺮاﻣﯿﮏ در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ.

اھﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ھﯿﺎﺗﮭﺎي ﺗﺠﺎري
 -۱ﺳﻔﺮ ﻳﻚ ھﯿﺎت ﺗﺠﺎري ﺟﻤﮭﻮري ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آﺟﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﯿﻼن اردﻳﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۸۰
 -۲ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن آذرﻣﺎه ۱۳۸۰
 -۳ﺳﻔﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري وزﻳﺮ وﻗﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۱۳۸۱
 -٤ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه ۱۳۸۲
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 -٥ﺳﻔﺮ ھﯿﺎت ﺗﺠﺎري اﻳﺮان ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﻼس ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك اﻗﺘﺼﺎدي دوﻛﺸﻮر در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ۸٤
 -٦ﺳﻔﺮ ھﯿﺎت ﺗﺠﺎری -ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در آﺑﺎن ﻣﺎه ۸٥
 -۷ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺑﮭﻤﻦ ﺳﺎل ۱۳۹۳
-۸ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺗﮭﺮان ﺟﮭﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ
دو ﮐﺸﻮر در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ۱۳۹٤
 -۹ﺳﻔﺮ ھﯿﺎت ﺗﺠﺎری از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷و  ۲۸ﻣﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹٥
 -۱۰ﺳﻔﺮ ھﯿﺎت ﺗﺠﺎری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۷و  ۸ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه ۱۳۹٥
 -۱۱ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ۱۳۹٥
 -۱۲ﺳﻔﺮ ھﯿﺎت ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۹٥
 -۱۳ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﮭﺮان در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۳۹٥
-۱٤ﺳﻔﺮ آﻗﺎی ظﺮﯾﻒ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ۱۳۹٦
 -۱٥ﺳﻔﺮ ھﯿﺎت ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ۹٦

ﻣﮭﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ) در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ (
 -۱ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺟﻤﮭﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ راھﮑﺎر ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
در ﺳﺎل ۱۳۹۳
 -۲ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎھﻢ ھﻤﻜﺎرﻳﮭﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎھﻲ ﺑﯿﻦ دو ﻛﺸﻮر
 -۳اﺧﺘﺼﺎص  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻳﻮرو اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزي ﺟﮭﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ھﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
 -٤ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺟﮭﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اي از ﺑﺎﻧﻚ ھﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در آن ﻛﺸﻮر
 -٥اﻣﻀﺎء اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺠﺎر و ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﯿﻼن
 -٦اﻣﻀﺎء و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﯿﻦ
 -۷ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ) رﺋﯿﺲ اﺗﺎق :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻘﯿﻤﯽ دﺑﯿﺮ :آﻗﺎی ﻋﺒﺎﭼﯽ(

ﺗﻠﻔﻦ 22664008-9 :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس :دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ

www.tpo.ir

ﻧﻤﺎﺑﺮ22664019 :

اھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎي آﺗﻲ
 -۱ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺟﮭﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﺮوﺷﮕﺎه داﺋﻤﻲ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎري و ﻳﺎ اﻧﺒﺎر ﻛﺎﻻ ﺟﮭﺖ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﺪﺑﺎد
 -۲ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺟﮭﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎﻻھﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻤﮭﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ
در ﺑﺎزار آن ﻛﺸﻮر
-۳ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدازش
 -٤ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﺎوﯾﻮن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮑﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ٦ﻟﻐﺎﯾﺖ  ۹اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ) ۱۳۹۷ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﻮﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺮﻣﺎن(
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت
 -۱ﻓﻘﺪان ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﻚ ھﺎی اﻳﺮاﻧﻲ در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
 -۲ﺗﺒﺎدل ﮐﻢ ھﯿﺎت ھﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺪک در روﯾﺪادھﺎی ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
 -۱ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﻼس ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك اﻗﺘﺼﺎدي دو ﻛﺸﻮر
 -۲ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎي دو ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺟﮭﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 -۳راه اﻧﺪازي ﺧﻂ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ از طﺮﻳﻖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ از طﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﯿﻪ
) ﻣﺴﯿﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﯿﺎه (
 -٤اﻳﺠﺎد دﻓﺘﺮ اطﻼع رﺳﺎﻧﻲ در اﺗﺎق ھﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ دو ﻛﺸﻮر
-٥ﺗﺒﺎدل ھﯿﺎﺗﮭﺎی ﺗﺠﺎری  ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﮭﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از  ۱۳۸۰ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ظﺮﻓﯿﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﮭﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ھﻤﮑﺎریھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻋﻼوه ﺑﺮﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ظﺮﻓﯿﺘﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ آنﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا ﻣﺒﻠﻎ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی ﺟﮭﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ﻓﻨﯽ
و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ۱۳۸٤اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
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 ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﺮﺣﮭﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن درﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﺷﺮﮐﺘﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ درطﺮﺣﮭﺎی ﻣﺬﮐﻮر را دارﻧﺪ.

ﺟﺪول زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ
ﻋﻨﻮان

ﺷﺎﻣﻞ

وﺿﻌﯿﺖ

اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

ﺑﺮﮔﺰاري اﺟﻼس ﻫﺎ و

اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك

و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

ﺳﺎﯾﺮﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺗﺠﺎرت آزاد

ﻧﺪارﯾﻢ

ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

دارﯾﻢ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت

ﻧﺪارﯾﻢ

اﺟﺘﻨﺎب از اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ

دارﯾﻢ

ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ

دارﯾﻢ

ﮔﻤﺮﮐﯽ

دارﯾﻢ

ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ ي ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺗﺠﺎري ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﻟﯽ

دارﯾﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

آﺧﺮﯾﻦ اﺟﻼس در ﻣﻬﺮ  96در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات

ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻫﻮاﯾﯽ

دارﯾﻢ

درﯾﺎﯾﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

زﻣﯿﻨﯽ

دارﯾﻢ
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رﯾﻠﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

دارﯾﻢ

ﺷﻮراي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎري

ﻧﺪارﯾﻢ

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮك

ﻧﺪارﯾﻢ

ﮐﺎرﮔﺰاري

ﻧﺪارﯾﻢ

ﻣﯿﺰان ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎري ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ

 150ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر

درﺟﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﺸﻮري

5

ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻧﺪارﯾﻢ

اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن /دﻓﺘﺮ

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت

ﻧﺪارﯾﻢ

راﯾﺰﻧﯽ

دﻓﺘﺮ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ

ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ
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ﺟﺪول ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ارزش :ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر

ﺷﺮح ﮐﺎﻻ

ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن

واردات
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از
ﺟﻬﺎن

ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن

ﺳﻬﻢ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺠﺎري

ﺳﻬﻢ رﻗﺒﺎ و درﺻﺪ

ﺻﺎدرات
اﯾﺮان درﺻﺪ

ﺳوﺧت ھﺎي ﻣﻌدﻧﻲ وروﻏن ھﺎي
ﻣﻌدﻧﻲ

٥۰۷۱۷

۱٤۳۲

٤۷

۱٤۳

۳٫۳

 -۱آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ۳۷٫۷
 -۲روﻣﺎﻧﯽ ۱۹٫۸
-۳روﺳﯾﮫ ۱۲٫۱

ﻣﺣﺻوﻻت ﭘﻼﺳﺗﯾﻛﻲ

۳۲۳٤

۲۸٥

۱۳

۲۸

٤٫۷

 -۱ﺗرﮐﯾﮫ ٥٤٫۸
-۲ﭼﯾن ۱۰٫٦
 -۳اﯾران ٤٫۷

ﺳﻧﮓ ﻓﻠز ﺟوش

۲۱۹۲

۲۱۰

۰

۲۱

۰٫۰

 -۱ارﻣﻧﺳﺗﺎن ٦۲٫۸
-۲ﭘرﺗﻐﺎل۱۲
 -۳اﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ۱۰٫٤

ﭼدن ،آھن و ﻓوﻻد

٦۲٤

۲۰۱

۰٫۹

۲۰

۰٫٥

-۱اوﮐراﯾن ٤۱٫۱
-۲ﺗرﮐﯾﮫ ۳٥٫٤
-۳ﭼﯾن ۱۲٫۲

ﺳﯾﻣﺎن،ﮔﭻ و ﻧﻣﮏ

٥۸۹

۷۸

۲

۷٫۸

۲٫٦

 -۱ﺗرﮐﯾﮫ ٤٥
 -۲اذرﺑﺎﯾﺟﺎن ۳٦٫۹
 -۳ارﻣﻧﺳﺗﺎن ٦٫۹

دﯾﮓ ھﺎي ﺑﺧﺎر و آﺑﮕرم

٦٦

۸۲۳

۲

٤۱٫۱٥

۰٫۳

-۱ﺗرﮐﯾﮫ ۲۸٫۱
 -۲ﭼﯾن ۱۹٫٦
 -۳اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ۸٫۲

ﻣﺣﺻوﻻت ﮔوﻧﺎﮔون ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ

٦۱

٦۷

۰٫٥

٦٫۷

۰٫۷

 -۱ﺗرﮐﯾﮫ ۲۷
-۲آﻟﻣﺎن ۱٤٫۷
-۳ﭼﯾن ۹٫۹

ﺳﺑزﯾﺟﺎت و ﻧﺑﺎﺗﺎت

۱۹۰

٥۹

۰٫٤

٥٫۷

۰٫٦

 -۱ﺗرﮐﯾﮫ ٦٥٫۷
 -۲ازﺑﮑﺳﺗﺎن ٦٫٤
 -۳ارﻣﻧﺳﺗﺎن ٦٫۱

ﻣﺣﺻوﻻت داروﯾﯽ

٥۷

۳٦٤

۰٫۱

۳٦٫٤

۰٫۰

 -۱ﺗرﮐﯾﮫ ۱۹٫۸
 -۲آﻟﻣﺎن ۹٫۹
 -۳ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ۷٫٦

آﻟوﻣﯾﻧﯾوم و ﻣﺻﻧوﻋﺎت آﻟوﻣﯾﻧﯾوم

۱۸۳

٥٥

۰٫۱

٥٫٥

۰٫۲

 -۱ﺗرﮐﯾﮫ ٥۲٫۷
 -۲ﭼﯾن ۱۹٫٤
 -۳اﻟﻣﺎن ۸٫٦
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﭘﺮوژه ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 1380-96
)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺪرﺟﻪ درﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده  19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(

ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد
)ﻣﯿﻠﯿﻮن

ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ﻧﻮع

ﺳﺎل

1

دﯾداس

اﺣداث ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اداری و ﺗﺟﺎری

ﻋﻣران و
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

1387

22

2

ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺳﺗﺎﯾش ﺷﮭرﮐرد

ﺗﻌﻣﯾر ﺧط ﺗوﻟﯾد ﺳﯾﻣﺎن

ﺻﻧﻌﺗﯽ

1388

0.2

3

آذر راﻣﺎن ﮔﯾﺗﯽ

اﺣداث راه ﻧردواﻧﯽ  -ﺳﺎدﺧﮫ

راه

1391

8

4

طراﺣﺎن و ﻣﺟرﯾﺎن ﻓراﯾﻧد ﺑﺧﺎر

ﺳﺎﺧت ﻣﺧزن

ﺻﻧﻌﺗﯽ

1394

0.4

5

اوﯾول

اﺳﺗﺧراج و ﻓراوری ﺗﺳﺗﻧﯾت

ﻣﻌدن

1395

0.2

دﻻر(
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