ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۸۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
 ﺳــﺨﻨﮕﻮی ﺳــﺘﺎد راﻫـﺒﺮی آزادﺳـﺎزی ﺳــﻬﺎم ﻋــﺪاﻟﺖ ﮔﻔـﺖ :ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺳــﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺷــﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﺣـﺎل
آﻣﺎدهﺳﺎزی اﺳﺖ.

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۸۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮ ﯾﻨﺎت ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮ ﯾﻨﺎت ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﮓ را اﺑﻼغ ﮐﺮد.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﻼم ﻣﯿﺰان زﮐﺎت ﻓﻄﺮه اﻣﺴﺎل از ﺳﻮی ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
 آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ و ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان زﮐﺎت ﻓﻄﺮه اﻣﺴﺎل را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
 ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴـﺌﻮل در ﺑﻨﺪر ﺷـﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺿـﻤﻦ رد ادﻋﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﮔﻔﺖ :در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼلﻫﺎ
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻨﺪر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮانﺧﻮدرو :اﺣﺘﮑﺎر ﻧﮑﺮدﯾﻢ
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺒﺮ از ﻋﺮﺿﻪ  ۱۲ﻫﺰاردﺳـﺘﮕﺎه از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺳﺎز درراﺳـﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺧﻮدرو و ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ درﺑﺎزار ،ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه داد.

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زﻣﺎن و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻇﺮف  ۶ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ن ﺧﻮدرو
ﻣﺠﺎزات  ۲۰ﺳﺎل ﺣﺒﺲ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺘﮑﺮا ِ
 ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺰ ﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣـﺘﯽ اﺳــﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،از ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺟﺮ ﯾﻤـﻪ ﻧﻘـﺪی از  ۱۰ﺗـﺎ  ۷۰درﺻــﺪ ارزش ﮐﺎﻻـی اﺣﺘﮑـﺎر ﺷــﺪه و از  ۵ﺗـﺎ  ۲۰ﺳﺎل
ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﺮای اﺣﺘﮑﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺧﺒﺮ داد.

۱

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۴۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ /داﺧﻠﯽﺳﺎزی ﻣﻼک اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت


آﻓﺘﺎب اﯾﺮ  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ وار ﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد؟
 ﺳــﺨﻨﮕﻮی ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاوردهﻫـﺎی ﻧﻔـﺘﯽ ﮔﻔـﺖ :اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺛـﺎﺑﺖ ﻟﯿـﺘﺮاژی در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺷﺎﻣـﻞ ﻃﺮح اﺳـﺘﻔﺎده از
ﮐــﺎرت ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺳــﻮﺧﺖﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧــﺪ اﻣــﺎ اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ آنﻫــﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻋﺘﺒــﺎری ﺗﺨﺼــﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از اﻋﺘﺒــﺎر
ﻣﻮﺟﻮددر ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﯿﺘﺮ ﺷﻬﺮ  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﻬﺎم ﺳﺮﺧﺎﺑﯽﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ واﮔﺬاری
 ﻫــﺎﻣﻮﻧﯽ ﮔﻔــﺖ :ﯾــﮏ ﺳـــﺮی ﻓﺮآﯾﻨــﺪ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺛﺒــﺖ در ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑــﻮرس و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺤــﻞ داراﯾﯽﻫــﺎی ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺘﻘﻼل و
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

۲

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

ﻣﻨﺒﻊ

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ آﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪ

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۱۴

ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺎرت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ

ﮔﺴﺘﺮش

۱

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات؛ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ »آﻗﺎی ﺑﻮرس
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺎرت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﺳﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺟ ﻤﻠ ﻪ
اﺗﺎق اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺖ

۱۶

۳۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۴۳

ر و ﻧ ﺪ ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺸ ﯽ ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ﻃ ﻼ آ ﻫ ﺴ ﺘ ﻪ ﺷ ﺪ
 ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۱۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺪن

ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼـ در ﻣﻌﺎﻣﻼـت روز ﺳﻪ ﺷـﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺮک ﻣﺎﻟﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺧﺒﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ۲ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۱۷۳۵دﻻر و  ۸۳ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
 ۳ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺑﻪ  ۱۷۳۹دﻻر و  ۸۰ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
 ۳ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ،ﺑﻪ  ۲۰۰۶دﻻر و  ۹۵ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.

ﻗﯿﻤـﺖ ﻃﻼــ در ﻣﻌﺎﻣﻼـت روز ﺳـﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺗﺠـﺎری ﻣﯿـﺎن آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ و ﭼﯿـﻦ و اﻗــﺪاﻣﺎت
ﻣﺤﺮک ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺧﺒﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾـﺪ  ۱۹رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ارزﺷﻤﻨﺪ
را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد.
ﻧﺴــﯿﻢ اﻗﺘﺼــﺎدﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از اﯾﺴــﻨﺎ ،ﺑﻬــﺎی ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼــ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻓـﻮری در ﻣﻌﺎﻣﻼـت روز ﺟـﺎری ﺑـﺎزار
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر .۰
 ۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۱۷۳۵دﻻر و  ۸۳ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ ﺑﺎ .۰
 ۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺑﻪ  ۱۷۳۹دﻻر و  ۸۰ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﻦ اﯾﻨﺲ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﺴﺖ ارﺷﺪ ﺑﺎزار در ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﯽ ﮐﻮرپ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺒﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ
 ۱۹ﮐﻪ ﺗﻨﻮر ﺻـﻌﻮد ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺳـﻬﺎم را داغ ﮐﺮد ،ﻃﻼـ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺧﺮ ﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻃﻼـ روز دوﺷـﻨﺒﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ ﺣـﺪ از اﮐﺘـﺒﺮ ﺳـﺎل  ۲۰۱۲ﺻـﻌﻮد ﮐﺮده ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ داروﺳـﺎزی ﻣـﺪرﻧﺎ
اﻋﻼم ﮐﺮد واﮐﺴﻦ آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﮐﻮوﯾـﺪ  ۱۹ﻧﺘﺎﯾـﺞ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨـﺪه ای در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﯿﻪ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻧﺸـﺎن داده اﺳﺖ و ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺳﻬﺎم و ﻧﻔﺖ ﺻﻌﻮدی ﺷﺪﻧﺪ ،از اﯾﻦ رﮐﻮرد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺳﺮ ﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺟﻬﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿــﺎ ،اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾــﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﯾـﻮرک آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ﮐـﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬــﺎی ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ ﺑﻮدﻧــﺪ در ﺣـﺎل رﻓﻊ
ﺗﺪر ﯾﺠﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﻃﻼـ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ آﺷـﻔﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داراﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری روﺑﺮو
ﻣﯽﺷﻮد ،از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۱۴درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺻـﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺎﻧـﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧـﺎ ،ﻧﺮخﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﺻـﻔﺮ ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻪ و
ﺗﺮ ﯾﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺰر ﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳــﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺘﻬــﺎی ﺟﻬــﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻤــﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎدﺷــﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻌــﺎت ﺷــﯿﻮع ﭘﺎﻧــﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧـﺎ،
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺮک ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺳــﻄﺢ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺗــﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺮک ﻣــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ ارزش  ۱۵ﺗﺮ ﯾﻠﯿـﻮن دﻻــر ﺑﺮای ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺗﺒﻌـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی ﺷــﯿﻮع ﭘﺎﻧــﺪﻣﯽ
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وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ر ﯾﯿﺲ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﻋﻼـم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣـﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﻮک ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺣﯿﺎ ﺷﻮد.
در ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰات ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻫﺮ اوﻧﺲ ﭘﺎﻻدﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری ﺑﺎ .۰
 ۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ،ﺑﻪ  ۲۰۰۶دﻻر و  ۹۵ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻬﺎی ﻫﺮ اوﻧﺲ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری ﺑﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ۸۱۰ ،دﻻر و  ۱۲ﺳﻨﺖ ﺑﻮد.
ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری ﺑﺎ .۰
 ۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ۱۷ ،دﻻر و ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ واردات  ۷۳۸ﻫﺰار دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از اﺑﺘﺪای...ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن
 ۷۳۸ﻫﺰار و  ۸۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از ﮔﻤﺮک ﺗﺮﺧﯿﺺ ...اﻫﺪای ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ...ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﺮﮐﺖ ﺳـﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣـﺎن اﻣـﺎم ﺑﺴـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﯿـﺎن ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰ ﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ ...اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات...ﺣﺒﯿﺐ اﺣﻤـﺪی ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫـﺒﺮد اﺻـﻠﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و...
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺗﺎق اﯾﺮان

در ﻧﺸـﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ درﺑـﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻬـﺎﺗﺮ ،ﺷـﯿﻮه و روشﻫـﺎی آن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان و
ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺻـﺤﺒﺖ ﺷـﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارز ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺟـﺒﺮاﻧﯽ  :Trading Compensationﺷــﮑﻠﯽ از ﺗﺠــﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در آن واردﮐﻨﻨــﺪه ﺗﻤـﺎم ﯾﺎ

ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺧﺮ ﯾﺪاریﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 او ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اراﺋﻪ داد -:راهاﻧﺪازی ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺴﻮﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨـﺎﺳﺐ ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ -ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی و اﯾﺠـﺎد ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﻣﯿـﺎن ﺻـﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت ( ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ،ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
)اﯾﺮان ﺑـﺎ واردات ﮐﺎﻻـ( ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜـﺎل از ﭼﯿﻦ )از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ -ﺗﻮﺟﻪ و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﻮاع ﺗﻬﺎﺗﺮ ازﺟﻤﻠﻪ  Buyback، Purchase-Counter، Offsetو...
 ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن -اﯾﺠﺎد ﺳﺎزوﮐﺎر رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات -اﯾﺠﺎد
ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دوﻟﺖ -اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن واﺳـﻄﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ )اﯾﻨﺴـﺘﮑﺲ(
ﺑﺮای ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﻤﺮﮐﯽ اوراﺳـﯿﺎ -ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻘﺮرات) )Regulatoryدر
وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺑﻮرس ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﯽ  Blockchainsﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﮔﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﮔﺎر و ﮐﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺑﺰار ﺗﺴﻮﯾﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ -ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺟﻬﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ آﻧﻬـﺎ در اروﭘـﺎ -ﺣﺼـﻮل اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻣﻄـﺎﺑﻘﺖ روشﻫـﺎ و
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاز ﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ  FATFو ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ.
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در ﻧﺸـﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ درﺑـﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻬـﺎﺗﺮ ،ﺷـﯿﻮه و روشﻫـﺎی آن در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮان و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺻـﺤﺒﺖ ﺷـﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀـﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن درﺑـﺎره ﻣﺴﺎﺋـﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺣﻮزه ﺻـﺎدرات،
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارز ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗـﺎق اﯾﺮان در ﻧﺸـﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ روز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺻﺎدرات و ارز را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ اﺑﺘـﺪا ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﻧﻔﺮ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن از اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات« ﺗﺸـﮑﯿﻞﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪازاﯾﻦ رﺋﯿﺲﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺗـﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از اﺗـﺎق اﯾﺮان و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖواردات ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ را ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮع ارز و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ؛ اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﺎت ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺣـﻞ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ
راهﺣﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﮔﺮدﺷـﮕﺮی و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴـﺖﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺮاردﻫﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳــﯽ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻧﺸــﺴﺘﯽ ﺑــﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑــﺎزار ﭘـﻮل و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،و ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻣﺎﻟﯿــﺎت ،ﮐــﺎر و ﺗــﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ ﺗــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺎﻧــﮏ و ﻣﺎﻟﯿــﺎت در ﺣـﻮزه ﺻــﺎدرات ﻣﻮردﺑﺮرﺳــﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧــﺎﻣﻪ
ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ از ﻃﺮف روﺳـﺎی اﯾـﻦ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ وزارت اﻗﺘﺼـﺎد و داراﯾﯽ درﺑـﺎره اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻬﯿﻪ
ﺷ ﻮد .
ﺗﻬـــﺎﺗﺮ و ﻟﺰوم ﺗـــﻮﺟﻪ ﺑـــﻪ آن در دوره ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯾﺒﻌـــﺪ از ﻣﺮور اﺧﺒـــﺎر ﺣـــﻮزه ﺻـــﺎدرات ﻣﺤﻤـــﻮد اﺳـــﺘﻘﻼل ،رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺻﺎدرات اﻧﺠﻤﻦ ﻟﻮازمﺧﺎﻧﮕﯽ درﺑﺎره ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮ و اﻫﻤﯿﺖ آن در دوره ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔﻔ ﺖ .
ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﺗﺒـﺎدل در ﺗﺠـﺎرت ،ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑـﺪون وﺟﻮد واﺳـﻄﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﭘﻮل اﺳﺖ؛ ﻗﺒﻼ ً
ﻫﻢ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روشﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﯾﺎ واردﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻌﻬـﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ در ازای ﮐﺎﻻ
ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺻﺎدره ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺮ ﯾـﺪار ﯾﺎ وارده از ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ،ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از
آن ﺧﺮ ﯾﺪاری ﯾﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷــﯿﻮهﻫـﺎی ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ- :ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺗﻬـﺎﺗﺮی )ﭘﺎﯾﺎﭘـﺎﯾﯽ( -ﺧﺮ ﯾــﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ )ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣـﻮازی( -ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺟـﺒﺮاﻧﯽ-
ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑـﺎی ﺑـﮏ )ﺑﯿـﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ( -ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ اﻓﺴـﺖ )ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﻣﺘـﻮازن ﮐﻨﻨـﺪه(-ﻣﺒـﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘـﺎﻟﯽ )ﺟـﺒﺮان ﺳـﻪﺟـﺎﻧﺒﻪ(-ﺗﺠـﺎرت
ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﭼﻨــﺪﻣﻨﻈﻮره-ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺗﺴـﻮﯾﻪای او اداﻣـﻪ داد ۱۰ :درﺻـﺪ ﺗﺠـﺎرت ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠـﻞ در دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ روش ﺗﻬـﺎﺗﺮ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮاﺳﺖ :ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ،ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳـﺘﻘﻼل درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻓﺮوش ﺳـﺮ ﯾﻊ ﮐﺎﻻ
و اﺟﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﭘﻮل رد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺘﻘﻼل ﻃﺒﻖ آﻣـﺎر وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻣﺮ ﯾﮑﺎ در دﻧﯿﺎ  ۳۰درﺻـﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.

۱۹

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽﻫـﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤـﺎن دوره آﻟﻤـﺎن ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨﮓ
دوم ﺟﻬـﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه در ﻣﺒﺎدﻻـت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮد و درﺣﺎلﺣﺎﺿـﺮ  ۷۰۰ﻫﺰار ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد را ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﻮد ﺗﻬﺎﺗﺮ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار داد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺘﻘﻼل ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﻣﺒﺎدﻻـت در ﺗﺠـﺎرت ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣـﺎن ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻞﮔﺮ ﺗﺠـﺎرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر دو ﺷﺮﮐﺖ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮی )ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی( :در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺳﻄﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ روشﻫـﺎی ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ؛ اﻏﻠﺐ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨـﮓ ،اﻧﺰوای
ﺳﯿﺎﺳـﯽ و وﺟﻮد ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳـﯽ؛ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻮق اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،روﺷﯽ ﮐﻢﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ )ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮازی ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( :ﺷـﮑﻠﯽ از ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را از ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾــﻦ ﺧﺮ ﯾــﺪ ﺷﺎﻣــﻞ دو ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴــﺘﻘﻞ اﺳــﺖ :ﻗﺮارداد اول ،در ﺧﺮ ﯾــﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﻓﺮوش
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﮐﺎﻻـ را ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾـﺪار ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺑﻬـﺎی آن را ﻧﻘـﺪا ً ﺑﻪ ﯾـﮏ ارز ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ
در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارد.
ﻗﺮارداد دوم ﻣﺮﺑــﻮط ﺑـﻪ اﻟﺰام ﻓﺮوﺷــﻨﺪه اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺮ ﯾــﺪ از ﮐﺸــﻮر دﯾﮕﺮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻــ ً ﮐﻤﯽ وﺳــﯿﻊﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿــﺪهﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺟـﺒﺮاﻧﯽ  :Trading Compensationﺷــﮑﻠﯽ از ﺗﺠــﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮐـﻪ در آن واردﮐﻨﻨــﺪه ﺗﻤــﺎم ﯾﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺧﺮ ﯾﺪاریﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺑــﺎیﺑــﮏ ﯾـﺎ ﺑﯿـﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ :اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷــﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﺧﺮ ﯾــﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت،
ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻــت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﯾـﺎ ﻓﻨـﺎوری در ازای ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻋﺼــﺮ ﺑﺎﻧــﮏ داتای آر ،اﺻﻮﻻــ ً اﯾـﻦ ﻗﺮارداد ﺷــﺒﯿﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری ﺧــﺎرﺟﯽ ﺑــﻮده و ﻧــﻮﻋﯽ اﻧﺘﻘــﺎل ﻓﻨــﺎوری
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ اﻓﺴــﺖ )ﻣﺒــﺎدﻟﻪ ﻣﺘــﻮازن ﮐﻨﻨـــﺪه( :ﺷـــﮑﻠﯽ از ﺗﺠــﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در آن ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏــﺎﻟﺒﺎ ً
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ را از ﮐﺸﻮر واردﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺮ ﯾﺪاری آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﻣﺒـﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘـﺎﻟﯽ ﺟـﺒﺮان ﺳـﻪﺟـﺎﻧﺒﻪ :اﻟـﻒ :ﺑﺴـﯿﺎری اوﻗـﺎت ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﺧـﺎرﺟﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ آﻧﮑﻪ درﻧـﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﺗﺠـﺎرت
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮ ﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ را ﻧﺪارد.
اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﯾـﮏﺳـﻮ ﺗﻌﻬـﺪات ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺧـﻮد را در روش ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و از
ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻـﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﻧﮑﻨﻨـﺪ ،ﺑﻪ ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ روی ﻣﯽآورﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻻی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ آن ﮐﺎﻻ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
در اﯾـﻦ ﺣـﺎﻟﺖ ﻣﯿـﺎن ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه و ﺷـﺨﺺ ﺛـﺎﻟﺚ ﻗﺮاردادی ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺗﺠـﺎرت واﮔـﺬاری ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ب :درﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺗﻬـﺎﺗﺮی ،ﻣﯿﺰان ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤـﺘﺮ
ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐﺸﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺮارداد واﮔﺬاری ،ﺣﺠﻢ و ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ -ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ
ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﻧﻤﺎﯾــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻗــﺪرت ﺻـﺎدرات ﺷــﺨﺺ ﺛـﺎﻟﺚ در ﻣﺤﺼﻮﻻـت و ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮحﺷــﺪه در ﻗﺮارداد ﺗﺴـﻮﯾﻪ
ﺗﻬﺎﺗﺮی ،ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۲۰

ﻣﺒــﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘــﺎﻟﯽ ﯾــﺎ ﺟــﺒﺮان ﺳـﻪﺟــﺎﻧﺒﻪ ﺳـﻪ ﮐﺸــﻮر را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑـﻪﻋﻨـﻮانﻣﺜــﺎل اﮔﺮ ﺷــﺮﮐﺘﯽ در ﯾــﮏ ﮐﺸـﻮر ﮐﻤــﺘﺮ

ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾـﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﻻـی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻـﻨﻌﺘﯽ را وارد ﻧﻤﺎﯾـﺪ در ﻋﻮض ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﺴـﺒﺘﺎ ً ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب را ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑـﺪﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠـﺎ ﯾـﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮم ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ
ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﯿﭽﯿﺪه و وﻗﺖﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺗﺴـﻮﯾﻪاﯾﻘﺮاردادﻫـﺎی ﺗﺴـﻮﯾﻪای درواﻗـﻊ ﻗﺮاردادﻫـﺎی دوﺟـﺎﻧﺒﻪ ﺗﺠـﺎری /ﻣـﺎﻟﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن دو دوﻟﺖ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻗﺮارداد دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻـ و ﺧـﺪﻣﺎت را در ﯾـﮏ دوره زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﺜﻼ ً
ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﻮﻟﯽ ردوﺑﺪل ﺷﻮد ،ﺗﺒﺎدل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ روش ،ﻫﺮ ﮐﺸـﻮر در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧـﻮد ﯾـﮏ ﺣﺴـﺎب ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑـﺎز ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﻪاﻧـﺪازه
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد ،ﺣﺴﺎب ﯾﺎدﺷﺪه را ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﯾﻦ دو ﺣﺴﺎب ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺴﺎوی و ﺑﻪ ﯾﮏ ارز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮ ،ﭘـﻮل ﮐﺎﻻـی ﺻـﺎدراﺗﯽ را از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸـﻮر ﺧـﻮد و ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﭘـﻮل داﺧﻠﯽ
ﺧﻮد در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺣﺴﺎب ﯾﺎدﺷـﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ارز
ﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﺷﺪه ﺑﻪﻣﺮور ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣـﺪت ﻗﺮارداد ﭘﻮﻟﯽ در ﺣﺴـﺎب ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،دو ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻮل را ﺻـﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و در ﺻﻮرت
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺠـﺪد ﺑﺮای ﺳـﺎل ﯾـﺎ دوره زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻌـﺪی ،ﻣـﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺎب را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳـﻘﻒ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی در ﻗﺮارداد
ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﮐﻪ ﻣـﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﻬـﺎﺗﺮی دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ارزی ﮐﺸﻮرﻫــﺎ؛ اﺗﺨــﺎذ ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫــﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨــﺪه واردات ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ارز؛ ﮐﻨـﺘﺮل ارز؛ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒــﺪﯾﻞ
ﺑﻮدن ﭘﻮل داﺧﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ارز.
او ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اراﺋﻪ داد -:راهاﻧﺪازی ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺴﻮﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨـﺎﺳﺐ ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ -ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯿﺎن ﺻﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت ( ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ،ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
)اﯾﺮان ﺑــﺎ واردات ﮐﺎﻻــ( ﺑـﻪﻋﻨـﻮانﻣﺜــﺎل از ﭼﯿـﻦ )از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﯾﺠــﺎد ﯾــﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺗﻬــﺎﺗﺮ -ﺗـﻮﺟﻪ و اﯾﺠــﺎد ﮐﺎرﮔــﺎهﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷـــﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬــﺘﺮ ﺟﻨﺒــﻪﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری و ﺣﻘــﻮﻗﯽ اﻧــﻮاع ﺗﻬــﺎﺗﺮ ازﺟﻤﻠــﻪ Buyback، Purchase-Counter،
 Offsetو ...ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن -اﯾﺠـﺎد ﺳﺎزوﮐـﺎر رﻓﻊ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻـﺎدرات -اﯾﺠـﺎد ﮐـﺎرﮔﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ در اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑﺎ دوﻟﺖ -اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن واﺳـﻄﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ )اﯾﻨﺴــﺘﮑﺲ( ﺑﺮای ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻋﻀـﻮ ﭘﯿﻤـﺎن ﮔﻤﺮﮐﯽ اوراﺳــﯿﺎ -ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﯾـﮏﻧﻬـﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢﮐﻨﻨــﺪه
ﻣﻘﺮرات) )Regulatoryدر وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات و ﻧﯿﺰ اﯾﺠـﺎد ﺑﻮرس ﺗﻬـﺎﺗﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﯽ
 Blockchainsﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﻣﮑﻤـﻞ ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﺳﺎزﮔـﺎر و ﮐـﺎر ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و اﺑﺰار ﺗﺴـﻮﯾﻪ در
ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﺗﺠــﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ -ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺟﻬـﺖ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ آﻧﻬـﺎ در اروﭘـﺎ-
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ روشﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاز ﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ  FATFو ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ.
ﺑﻌـﺪ از آن ﻫـﺎدی ﺣﻨـﺎﯾﯽﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﯾﺮان از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳـﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻧـﺪوﻧﺰی و ﺑﺎزار آن
ﮐﺸــﻮر ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺧﺮﻣــﺎ ﮔﻔـﺖ؛ او ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺗﻬــﺎﺗﺮ در اﯾﺮان ﻣﺸــﮑﻼت ﺟــﺪی وﺟــﻮد دارد؛ ﻫﻤـﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات در ﺣﻮزه ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﺧﺮﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮی اﻧـﺪﻧﻮﻧﺰی ،ﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات دار ﯾﻢ ،اﻣﺎ اﺳـﺘﻘﻼل در ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺎﺗﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻤـﺪ ﻻـﻫﻮﺗﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻫـﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت آﻧﻼـﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻧﻘـﻞواﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﺷـﯿﻮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺻﺎدر
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ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺷﻮد.
در اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺗﺮﮐﯿـﻪ و ﭼﯿـﻦ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن و اوراﺳـﯿﺎ ﻫـﻢ اﺷـﺎره ﺷـﺪ و اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼـت
ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮ اﻧﺠﺎم داد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑـﺎزار ﭼﯿﻦ ﺷﺎﯾـﺪ ﻣـﺎ اﻣﮑـﺎن ﺻﺎدرات ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮارداد
ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن درﺑﺎره وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ارز ،ﻧﺤﻮه دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺎزار ارز ،ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ارز ،ﺑﺎزار ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
ارز و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت آن ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯿﺒﻌﺪ از آن ﻧﯿﺎوراﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﻟﺰوم رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﮔﻔﺖ
و اﻣﯿﺮ ﻋﺎﺑﺪی ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات و ﺷﯿﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی ﮔﻔﺖ.
او ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در روش ﺗﻬﺎﺗﺮ واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧـﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﺻﺎدرات در ﻣﻘﺎﺑﻞ
واردات ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ز ﯾـﺎد ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎ ﮔﻔﺖ؛ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﻣﺸﮑﻼت و ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺻــﺎدرات در ﻣﻘﺎﺑــﻞ واردات ﺑــﺪون دﺧــﺎﻟﺖ دوﻟـﺖ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﺷـﻮد و اﯾـﻦ دﺧــﺎﻟﺖﻫـﺎ در اﻗﺘﺼـﺎد و ﺑـﺎزار
درﻧﻬﺎﯾﺖ راه ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد را روزﺑﻪروز ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن درﺑﺎره ﻋﻮارض ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﻣﻬﺮداد ﺳـﻌﺎدت ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻋﻮارض
ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﻣﺮزﻫـﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از  ۱۰۰دﻻـر در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ  ۳۰۰دﻻـر رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺧﻼــق ﺗﺠــﺎری ﻣــﺎﺳﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﺼــﻤﯿﻢﻫــﺎی ﺧﻠــﻖاﻟﺴــﺎﻋﻪ ﺑــﺎﻋﺚ ﺿــﺮر و ز ﯾــﺎن ﺷــﺮﮐﺎی ﺗﺠــﺎری اﯾﺮان ،ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در اﯾﺮان و ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
او درﺑــﺎره وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫــﺎی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﻫـﻢ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌــﺪ از ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼـت ﻋﯿــﺪ ﻓﻄﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺧـﻮﺑﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ درﺑـﺎره ﭘﯿﺶﻧـﻮﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ از  ۱۳۹۹ﺗـﺎ  ۱۴۰۴ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺗـﺎق اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه،
ﻫﻢ ﺻـﺤﺒﺖ ﺷـﺪ؛ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀـﺎی ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻧﻘـﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد را ﺑﻪﺻـﻮرت ﮐﺘـﺒﯽ درﺑـﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻻـﻫﻮﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮔﻔﺖ؛ آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣـﺪﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨـﺪه ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﻧﻔﺮ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ
را ﺗﻨﻬـﺎ راه ﻧﺠـﺎت اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻤﻠﮑـﺖ داﻧﺴـﺖ؛ ﺗﻨﻬـﺎ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و ﻫﻢ ارز ﭘـﻮل
ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺪﻗﻪای راهﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻠﻪ

اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان اﯾﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ ﮐﻪ ﺣـﺘﯽ »ﻋـﺪم رﺷـﺪ« ،ﺧـﻮد ﻧﻮﻋﯽ »رﺷـﺪ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷـﺪه
ا ﺳ ﺖ.
ﺣـﺎل در اﯾﻦ اوﺿـﺎع ﻋﺠﯿﺐ اﮔﺮ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ای در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﻮاﺟﻪ ﺷـﻮد ﻗﻄﻌـﺎ ﻧﻘﺶ
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﺮ رﻧﮓ دﯾﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫـﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ آنﻫﻢ در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﻮان ﺳﺒﺰواری  ۲۸ﺳﺎﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺷﺪ.
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰوار در ﺳﺎل  ۱۳۵۷و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎمﺻﺎدق)ع( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی
ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻋﺒﺪهﺗﺒﺮ ﯾﺰی  ۵۴ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑﺎدی ،ﻣـﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﺧﻮد را در رﺷـﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از داﻧﺸـﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق
)ع( و ﻧﯿﺰ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا را در ﻫﻤﯿﻦ رﺷﺘﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ ﻫﻢ ،ردﭘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
در ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻢ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺷـﺪ و ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ؛ او ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۸۳و ۸۴ﻣـﺪﯾﺮ ﺑـﻮرس ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺮج ﺑﻮد ،آﺧﺮ ﯾﻦ دﺑﯿﺮ
ﮐـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﮐـﺎرﮔﺰاران ﺑـﻮرس ﻧـﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از اﺑﻼـغ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس ،اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس
ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ او آﻗﺎی ﺑﻮرس اﺳﺖ.
آﻗـﺎی ﺑـﻮرس در زﻣـﺎﻧﻪای رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﺋﺒﻪﻫـﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺑﯽاﻋﺘﻘـﺎدی رﺋﯿﺲ دوﻟـﺖ ﻧﻬـﻢ ﺑـﻪ ﺑـﻮرس،
ﺑـﺎﻋﺚ ﺑﯽاﻋﺘﻤـﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑـﺎزار ﺷـﺪه ﺑﻮد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐـﺎر او را ﺑﺮای اﻋﺘﻤـﺎدﺳـﺎزی و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﺑﯿﺸـﺘﺮ در
ﺑﻮرس ،ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳـﺎل  ۹۳در آﺧﺮ ﯾـﻦ ﺳـﺎل ر ﯾﺎﺳــﺘﺶ ،در ﮔﻔـﺖوﮔـﻮﯾﯽ اﻗــﺪاﻣﺎﺗﺶ در ﺑـﻮرس را اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻣﺮوز
ارزش ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۳۱۸ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه و ﻓﺮاﺑﻮرس ﻧﯿﺰ ارزﺷﯽ در ﺣﺪود  ۶۵ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دارد.
ﺑﻌــﺪ از اﺳــﺘﻌﻔﺎﯾﺶ در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۳ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات رﻓـﺖ و ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل در ﻣﺴـﻨﺪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾـﻦ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ.
آﻗــﺎی ﺑـﻮرس در ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗﻨﻬـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ از ﻧـﺎﻣﺶ ﭘﯿــﺪاﺳﺖ،
ﺗﺴـﻬﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات اﺳﺖ و در ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۹ﺗﯿﺮ  ۱۳۷۰ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷﺪ و ﻋﻤﻼ از ﺷﻬﺮ ﯾﻮر  ۱۳۷۱آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ۸۶درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ  ۳۹ﺷﻌﺒﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻـﺎﻟﺤﯽ اﻋﻼـم ﮐﺮده ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۸۴ﻫﺰار و ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر در
ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﺮده ﮐـﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ۷۱ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾـﺎل از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﮏ و اﻟﺒـﺎﻗﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺳﺎل  ۹۷ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ از آن ۶۲ ،ﻫﺰار و ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺎل  ۹۵ﺗﺎ  ۹۸ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ۷۳درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
)آﻣﺎرﻫــﺎی رﺳــﻤﯽ ﺣــﺎﮐﯽ از آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ در  ۱۱ﻣــﺎه ﺳـﺎل  ۹۸ﻣﯿﺰان ﺻــﺎدرات ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔــﺘﯽ ﮐﺸــﻮر )ﺑﻪ

۲۳

اﺳـﺘﺜﻨﺎی ﻧﻔـﺖﺧـﺎم ،ﻧﻔـﺖ ﮐـﻮره و ﻧﻔﺖ ﺳـﻔﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﺎدرات از ﻣﺤـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﭼﻤـﺪاﻧﯽ( ﻣﻌـﺎدل  ۱۲۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن و
 ۲۹۰ﻫﺰار ﺗـــﻦ و ﺑـــﻪ ارزش ۳۸ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۵۹۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻــر ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣــﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ،۹۷
اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۷ /۶۱درﺻﺪی در وزن و ﮐﺎﻫﺶ  ۴ /۴۸درﺻﺪی در ارزش دﻻری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در  ۱۱ﻣـﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ ﺑﻬﻤـﻦ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۰۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ﮐﺎﻻـ ﺑﺎ
وزﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۲۸ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺧﻮد ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳــﺒﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﺣــﻮزه ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن اﺳــﻔﻨﺪ  ۹۸ﺑـــﺎ  ۴۱درﺻـــﺪ ،در ﺻــﺪر
در ﯾـﺎﻓﺖﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ؛  ۳۲درﺻـﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ۱۶ ،درﺻﺪ ﮐﺸﺎورزی،
 ۱۰درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ۰ /۷ ،درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮ ﯾﺪار و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺳـﺎل  ۹۴ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن ) ۹۸ﯾﮑﺴـﺎل ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات( ﺣﺠﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ۱۱۴ ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در دوره ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺻﺎﻟــﺢآﺑـﺎدی در راﺳــﺘﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اﻗــﺪاﻣﺎت
ﻣﺘﻌـﺪدی را درﺳﺎل  ۹۸اﻧﺠﺎم داد؛ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﯾـﮏﻫﺰار و  ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ۹۵ﺑﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۵۱۸ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۵۷درﺻﺪ رﺷـﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در راﺳـﺘﺎی ﺗﺨﺼـﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸و ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ و
ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑـﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ
ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۱۲درﺻـﺪ و ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﮐـﺎرﻣﺰد ﺧـﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی اﺳﺖ.
اﻫﺪاف ﺳﺎل  ۹۹ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺒﻠﻎ ۷۴ﻫﺰار و ۱۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ
و ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﻘﯿﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻣـﻮرد ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه ﺣـﺪود ۹۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و
ﺑﻘﯿﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ آﻣﺎر را ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﮐﺮوﻧــﺎ ﻫــﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐــﻪ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﺣﻤــﺎﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋــﺪت ﺑــﺎ ﺻﺎﺣﺒــﺎن ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃــﻮر
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ و
اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ﺧـﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪهاﻧـﺪ ،در اﺟﺮای ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼـﻏﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ
ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼـوه ﺑﺮ آن در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾـﻢ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐـﻪ ﺻـﺎدرات ﺳـﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺷـﺪه ،ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن را درک ﮐﻨﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋهای ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
او در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﻗـﺎﻟﺐ ﮐﻮﺗـﺎهﻣـﺪت ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﻣﯿﺎنﻣـﺪت در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎرﮔﺎه ،ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت در
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮ ﯾﺪار ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳــﺖ ،ﺑــﺎ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻨــﺎﺳﺐ ﺑــﺎ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫـﺎی ﻻـزم از آن ﺻــﻨﺪوق را ﺑﺮای ﺟـﺬب ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿـﺎز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،در راﺳــﺘﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش
ﻣﻮردﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑــﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن از ﻃﺮ ﯾــﻖ ﺗﻤﺪﯾــﺪ ﻣﺼﻮﺑــﺎت اﻋﺘﺒــﺎری ﺗﺨﺼﯿﺼـــﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ دوره زﻣــﺎﻧﯽ ﻗﺮاردادﻫــﺎی
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ﺗﺴـــﻬﯿﻼﺗﯽ ﻣﻨﻌﻘـــﺪه ﺑـــﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن ،در راﺳـــﺘﺎی ﭼـــﺎرﭼﻮبﻫـــﺎ و ﺿﻮاﺑـــﻂ اﺑﻼــﻏﯽ ﺑــﺎ ﻟﺤــﺎظ ﺷـــﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼــﺎدی و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾـﺎن ﻗـﻮل داده ﮐـﻪ اﻫﺘﻤـﺎم ﺑﯿﺸـﺘﺮی در ﺗﺴــﺮ ﯾﻊ و ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳــﻄﻮح ارﮐـﺎن
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ،ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻨﻬـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت آﻗـﺎی ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در دو دوﻟﺖ ﺑـﺎ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت و در دو ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
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در ﻧﺸـﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ درﺑـﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻬـﺎﺗﺮ ،ﺷـﯿﻮه و روشﻫـﺎی آن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان و
ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺻـﺤﺒﺖ ﺷـﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارز ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺘﻘﻼل ﻃﺒﻖ آﻣﺎر وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در دﻧﯿﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
 اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﺎن دوره آﻟﻤﺎن ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨﮓ دوم
ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۷۰۰ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺗﻬﺎﺗﺮ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
 او ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اراﺋﻪ داد -:راهاﻧﺪازی ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺴﻮﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨـﺎﺳﺐ ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ -ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی و اﯾﺠـﺎد ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﻣﯿـﺎن ﺻـﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت ( ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ،ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
)اﯾﺮان ﺑـﺎ واردات ﮐﺎﻻـ( ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜـﺎل از ﭼﯿﻦ )از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ -ﺗﻮﺟﻪ و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﻮاع ﺗﻬﺎﺗﺮ ازﺟﻤﻠﻪ  Buyback, Purchase-Counter, Offsetو ...

ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗـﺎق اﯾﺮان در ﻧﺸـﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ روز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺻﺎدرات و ارز را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ اﺑﺘـﺪا ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﻧﻔﺮ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن از اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات« ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪازاﯾﻦ رﺋﯿﺲﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺗـﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از اﺗـﺎق اﯾﺮان و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖواردات ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ را ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮع ارز و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ؛ اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﺎت ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺣـﻞ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ
راهﺣﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﮔﺮدﺷـﮕﺮی و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴـﺖﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺮاردﻫﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳــﯽ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻧﺸــﺴﺘﯽ ﺑــﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑــﺎزار ﭘـﻮل و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،و ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻣﺎﻟﯿــﺎت ،ﮐــﺎر و ﺗــﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ ﺗــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺎﻧــﮏ و ﻣﺎﻟﯿــﺎت در ﺣـﻮزه ﺻــﺎدرات ﻣﻮردﺑﺮرﺳــﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧــﺎﻣﻪ
ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ از ﻃﺮف روﺳـﺎی اﯾـﻦ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ وزارت اﻗﺘﺼـﺎد و داراﯾﯽ درﺑـﺎره اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻬﯿﻪ
ﺷ ﻮد .
ﺗﻬـــﺎﺗﺮ و ﻟﺰوم ﺗـــﻮﺟﻪ ﺑـــﻪ آن در دوره ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدﯾﺒﻌـــﺪ از ﻣﺮور اﺧﺒـــﺎر ﺣـــﻮزه ﺻـــﺎدرات ﻣﺤﻤـــﻮد اﺳـــﺘﻘﻼل ،رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺻﺎدرات اﻧﺠﻤﻦ ﻟﻮازمﺧﺎﻧﮕﯽ درﺑﺎره ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮ و اﻫﻤﯿﺖ آن در دوره ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔﻔ ﺖ .
ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﺗﺒـﺎدل در ﺗﺠـﺎرت ،ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑـﺪون وﺟﻮد واﺳـﻄﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﭘﻮل اﺳﺖ؛ ﻗﺒﻼ ً
ﻫﻢ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روشﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﯾﺎ واردﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻌﻬـﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ در ازای ﮐﺎﻻ
ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺻﺎدره ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺮ ﯾـﺪار ﯾﺎ وارده از ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ،ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از
آن ﺧﺮ ﯾﺪاری ﯾﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷــﯿﻮهﻫـﺎی ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ- :ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺗﻬـﺎﺗﺮی )ﭘﺎﯾﺎﭘـﺎﯾﯽ( -ﺧﺮ ﯾــﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ )ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣـﻮازی( -ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺟـﺒﺮاﻧﯽ-
ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑـﺎی ﺑـﮏ )ﺑﯿـﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ( -ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ اﻓﺴـﺖ )ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﻣﺘـﻮازن ﮐﻨﻨـﺪه(-ﻣﺒـﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘـﺎﻟﯽ )ﺟـﺒﺮان ﺳـﻪﺟـﺎﻧﺒﻪ(-ﺗﺠـﺎرت
ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﭼﻨــﺪﻣﻨﻈﻮره-ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺗﺴـﻮﯾﻪای او اداﻣـﻪ داد ۱۰ :درﺻـﺪ ﺗﺠـﺎرت ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠـﻞ در دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ روش ﺗﻬـﺎﺗﺮ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮاﺳﺖ :ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ،ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳـﺘﻘﻼل درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻓﺮوش ﺳـﺮ ﯾﻊ ﮐﺎﻻ
و اﺟﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﭘﻮل رد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺘﻘﻼل ﻃﺒﻖ آﻣـﺎر وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در دﻧﯿﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﺎن دوره آﻟﻤﺎن ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨﮓ دوم
ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۷۰۰ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد
را ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﻮد ﺗﻬـﺎﺗﺮ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
داد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺘﻘﻼل ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﻣﺒﺎدﻻـت در ﺗﺠـﺎرت ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣـﺎن ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻞﮔﺮ ﺗﺠـﺎرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر دو ﺷﺮﮐﺖ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮی )ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی( :در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺳﻄﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ روشﻫـﺎی ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ؛ اﻏﻠﺐ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨـﮓ ،اﻧﺰوای
ﺳﯿﺎﺳـﯽ و وﺟﻮد ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳـﯽ؛ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻮق اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،روﺷﯽ ﮐﻢﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ )ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮازی ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( :ﺷـﮑﻠﯽ از ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را از ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾــﻦ ﺧﺮ ﯾــﺪ ﺷﺎﻣــﻞ دو ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴــﺘﻘﻞ اﺳــﺖ :ﻗﺮارداد اول ،در ﺧﺮ ﯾــﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﻓﺮوش
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ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﮐﺎﻻـ را ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾـﺪار ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺑﻬـﺎی آن را ﻧﻘـﺪا ً ﺑﻪ ﯾـﮏ ارز ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ
در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارد.
ﻗﺮارداد دوم ﻣﺮﺑــﻮط ﺑـﻪ اﻟﺰام ﻓﺮوﺷــﻨﺪه اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺮ ﯾــﺪ از ﮐﺸــﻮر دﯾﮕﺮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻــ ً ﮐﻤﯽ وﺳــﯿﻊﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿــﺪهﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺟـﺒﺮاﻧﯽ  :Trading Compensationﺷــﮑﻠﯽ از ﺗﺠــﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮐـﻪ در آن واردﮐﻨﻨــﺪه ﺗﻤــﺎم ﯾﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺧﺮ ﯾﺪاریﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺑــﺎیﺑــﮏ ﯾـﺎ ﺑﯿـﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ :اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷــﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﺧﺮ ﯾــﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت،
ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻـت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﯾـﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی در ازای ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻋﺼــﺮ ﺑﺎﻧـﮏ دات آی آر ،اﺻﻮﻻـ ً اﯾـﻦ ﻗﺮارداد ﺷـﺒﯿﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑـﻮده و ﻧـﻮﻋﯽ اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ اﻓﺴــﺖ )ﻣﺒــﺎدﻟﻪ ﻣﺘــﻮازن ﮐﻨﻨـــﺪه( :ﺷـــﮑﻠﯽ از ﺗﺠــﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در آن ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏــﺎﻟﺒﺎ ً
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ را از ﮐﺸﻮر واردﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺮ ﯾﺪاری آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﻣﺒـﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘـﺎﻟﯽ ﺟـﺒﺮان ﺳـﻪﺟـﺎﻧﺒﻪ :اﻟـﻒ :ﺑﺴـﯿﺎری اوﻗـﺎت ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﺧـﺎرﺟﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ آﻧﮑﻪ درﻧـﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﺗﺠـﺎرت
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮ ﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ را ﻧﺪارد.
اﯾـﻦﮔـﻮﻧﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﯾـﮏﺳـﻮ ﺗﻌﻬـﺪات ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺧـﻮد را در روش ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و از
ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻻی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ آن ﮐﺎﻻ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
در اﯾـﻦ ﺣـﺎﻟﺖ ﻣﯿـﺎن ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه و ﺷـﺨﺺ ﺛـﺎﻟﺚ ﻗﺮاردادی ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺗﺠـﺎرت واﮔـﺬاری ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ب :درﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺗﻬـﺎﺗﺮی ،ﻣﯿﺰان ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤـﺘﺮ
ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐﺸﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺮارداد واﮔﺬاری ،ﺣﺠﻢ و ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ -ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ
ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﻧﻤﺎﯾــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻗــﺪرت ﺻـﺎدرات ﺷــﺨﺺ ﺛـﺎﻟﺚ در ﻣﺤﺼﻮﻻـت و ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮحﺷــﺪه در ﻗﺮارداد ﺗﺴـﻮﯾﻪ
ﺗﻬﺎﺗﺮی ،ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺒــﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘــﺎﻟﯽ ﯾــﺎ ﺟــﺒﺮان ﺳـﻪﺟــﺎﻧﺒﻪ ﺳـﻪ ﮐﺸــﻮر را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑـﻪﻋﻨـﻮانﻣﺜــﺎل اﮔﺮ ﺷــﺮﮐﺘﯽ در ﯾــﮏ ﮐﺸـﻮر ﮐﻤــﺘﺮ

ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾـﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﻻـی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻـﻨﻌﺘﯽ را وارد ﻧﻤﺎﯾـﺪ در ﻋﻮض ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﺴـﺒﺘﺎ ً ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب را ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑـﺪﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠـﺎ ﯾـﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮم ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ
ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺬاﮐﺮات ﭘﯿﭽﯿﺪه و وﻗﺖﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪای :ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪای درواﻗﻊ ﻗﺮاردادﻫـﺎی دوﺟـﺎﻧﺒﻪ ﺗﺠـﺎری /ﻣـﺎﻟﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو دوﻟﺖ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻗﺮارداد دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻـ و ﺧـﺪﻣﺎت را در ﯾـﮏ دوره زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﺜﻼ ً
ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﻮﻟﯽ ردوﺑﺪل ﺷﻮد ،ﺗﺒﺎدل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ روش ،ﻫﺮ ﮐﺸـﻮر در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧـﻮد ﯾـﮏ ﺣﺴـﺎب ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑـﺎز ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﻪاﻧـﺪازه
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد ،ﺣﺴﺎب ﯾﺎدﺷﺪه را ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﯾﻦ دو ﺣﺴﺎب ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺴﺎوی و ﺑﻪ ﯾﮏ ارز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮ ،ﭘـﻮل ﮐﺎﻻـی ﺻـﺎدراﺗﯽ را از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸـﻮر ﺧـﻮد و ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﭘـﻮل داﺧﻠﯽ

۲۷

ﺧﻮد در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺣﺴﺎب ﯾﺎدﺷـﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ارز
ﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﺷﺪه ﺑﻪﻣﺮور ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣـﺪت ﻗﺮارداد ﭘﻮﻟﯽ در ﺣﺴـﺎب ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،دو ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻮل را ﺻـﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و در ﺻﻮرت
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺠـﺪد ﺑﺮای ﺳـﺎل ﯾـﺎ دوره زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻌـﺪی ،ﻣـﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺎب را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳـﻘﻒ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی در ﻗﺮارداد
ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﮐﻪ ﻣـﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﻬـﺎﺗﺮی دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ارزی ﮐﺸﻮرﻫــﺎ؛ اﺗﺨــﺎذ ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫــﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨــﺪه واردات ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ارز؛ ﮐﻨـﺘﺮل ارز؛ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒــﺪﯾﻞ
ﺑﻮدن ﭘﻮل داﺧﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ارز.
او ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اراﺋﻪ داد -:راهاﻧﺪازی ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺴﻮﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨـﺎﺳﺐ ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ -ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯿﺎن ﺻﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت ( ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ،ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
)اﯾﺮان ﺑــﺎ واردات ﮐﺎﻻــ( ﺑـﻪﻋﻨـﻮانﻣﺜــﺎل از ﭼﯿـﻦ )از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﯾﺠــﺎد ﯾــﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﺗﻬــﺎﺗﺮ -ﺗـﻮﺟﻪ و اﯾﺠــﺎد ﮐﺎرﮔــﺎهﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﻮاع ﺗﻬﺎﺗﺮ ازﺟﻤﻠﻪ Buyback, Purchase-Counter, Offset
و  ...ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن -اﯾﺠـﺎد ﺳﺎزوﮐـﺎر رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات-
اﯾﺠـﺎد ﮐـﺎرﮔﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ در اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ دوﻟـﺖ -اﻣﮑـﺎن اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﺳﺎزﻣـﺎن واﺳــﻄﻪ ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
)اﯾﻨﺴـﺘﮑﺲ( ﺑﺮای ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤـﺎن ﮔﻤﺮﮐﯽ اوراﺳـﯿﺎ -ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﯾـﮏﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻘﺮرات)
)Regulatoryدر وﺿـــﻊ ﻣﻘﺮرات و ﻧﯿﺰ اﯾﺠـــﺎد ﺑـــﻮرس ﺗﻬـــﺎﺗﺮ در ﮐﺸــﻮر ﺗﻮﺳـــﻂ دوﻟــﺖ-ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ زﻧﺠﯿﺮهﻫـــﺎی ﺑﻠــﻮﮐﯽ
 Blockchainsﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﻣﮑﻤـﻞ ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﺳﺎزﮔـﺎر و ﮐـﺎر ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و اﺑﺰار ﺗﺴـﻮﯾﻪ در
ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ -ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ آنﻫـﺎ در اروﭘـﺎ-
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ روشﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاز ﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ  FATFو ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ.
ﺑﻌـﺪ از آن ﻫـﺎدی ﺣﻨـﺎﯾﯽﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﯾﺮان از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳـﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻧـﺪوﻧﺰی و ﺑﺎزار آن
ﮐﺸــﻮر ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺧﺮﻣــﺎ ﮔﻔـﺖ؛ او ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺗﻬــﺎﺗﺮ در اﯾﺮان ﻣﺸــﮑﻼت ﺟــﺪی وﺟــﻮد دارد؛ ﻫﻤـﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات در ﺣﻮزه ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﺧﺮﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮی اﻧـﺪﻧﻮﻧﺰی ،ﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات دار ﯾﻢ ،اﻣﺎ اﺳـﺘﻘﻼل در ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺎﺗﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻤـﺪ ﻻـﻫﻮﺗﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻫـﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت آﻧﻼـﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻧﻘـﻞواﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﺷـﯿﻮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺻﺎدر
ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺷﻮد.
در اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺗﺮﮐﯿـﻪ و ﭼﯿـﻦ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن و اوراﺳـﯿﺎ ﻫـﻢ اﺷـﺎره ﺷـﺪ و اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼـت
ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮ اﻧﺠﺎم داد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑـﺎزار ﭼﯿﻦ ﺷﺎﯾـﺪ ﻣـﺎ اﻣﮑـﺎن ﺻﺎدرات ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮارداد
ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن درﺑﺎره وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ارز ،ﻧﺤﻮه دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺎزار ارز ،ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ارز ،ﺑﺎزار ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
ارز و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت آن ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺑﻌـﺪ از آن ﻧﯿـﺎوراﻧﯽ ،ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ از ﻟﺰوم رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﮔﻔﺖ و اﻣﯿﺮ ﻋﺎﺑـﺪی ،رﺋﯿﺲ
اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات و ﺷﯿﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی ﮔﻔﺖ.
او ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در روش ﺗﻬﺎﺗﺮ واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧـﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﺻﺎدرات در ﻣﻘﺎﺑﻞ
واردات ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ز ﯾـﺎد ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎ ﮔﻔﺖ؛ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﻣﺸﮑﻼت و ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺻــﺎدرات در ﻣﻘﺎﺑــﻞ واردات ﺑــﺪون دﺧــﺎﻟﺖ دوﻟـﺖ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﺷـﻮد و اﯾـﻦ دﺧــﺎﻟﺖﻫـﺎ در اﻗﺘﺼـﺎد و ﺑـﺎزار
درﻧﻬﺎﯾﺖ راه ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد را روزﺑﻪروز ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن درﺑﺎره ﻋﻮارض ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﻣﻬﺮداد ﺳـﻌﺎدت ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻋﻮارض
ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﻣﺮزﻫـﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از  ۱۰۰دﻻـر در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ  ۳۰۰دﻻـر رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺧﻼــق ﺗﺠــﺎری ﻣــﺎﺳﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﺼــﻤﯿﻢﻫــﺎی ﺧﻠــﻖاﻟﺴــﺎﻋﻪ ﺑــﺎﻋﺚ ﺿــﺮر و ز ﯾــﺎن ﺷــﺮﮐﺎی ﺗﺠــﺎری اﯾﺮان ،ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در اﯾﺮان و ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
او درﺑــﺎره وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫــﺎی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﻫـﻢ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌــﺪ از ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼـت ﻋﯿــﺪ ﻓﻄﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺧـﻮﺑﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ درﺑـﺎره ﭘﯿﺶﻧـﻮﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ از  ۱۳۹۹ﺗـﺎ  ۱۴۰۴ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺗـﺎق اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه،
ﻫﻢ ﺻـﺤﺒﺖ ﺷـﺪ؛ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀـﺎی ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻧﻘـﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد را ﺑﻪﺻـﻮرت ﮐﺘـﺒﯽ درﺑـﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﻔﺖ؛ آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آنﻫﺎ
ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨـﺪه ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﻧﻔﺮ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ
را ﺗﻨﻬـﺎ راه ﻧﺠـﺎت اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻤﻠﮑـﺖ داﻧﺴـﺖ؛ ﺗﻨﻬـﺎ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و ﻫﻢ ارز ﭘـﻮل
ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺪﻗﻪای راهﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
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ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺒﻠﻎ  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش وﯾﮋه ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر دارد ،در اﺟﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺮده ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮای اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﻔﺎد ﺑﺴـﺘﻪ
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و ﺷـﺮاﯾﻂ درج ﺷـﺪه در ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ۵۰-۵۰ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﯾﺪ.
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