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ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۸۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺿـﻤﻦ اﻋﻼم وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﺪوی :اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره ﻋﯿﻦاﻻﺳﺪ دار ﯾﻢ
 ﺳـﺮدار ﻋﻠﯽ ﻓـﺪوی ،ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﮐـﻞ ﺳـﭙﺎه ﮔﻔﺖ :اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻋﯿﻦ اﻻﺳـﺪ دار ﯾﻢ اﻣـﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﯿﻦ اﻻﺳﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زﻣﺎن وار ﯾﺰ و ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺧﺼﻮﺻـﯽﺳـﺎزی ﮔﻔﺖ :از ﺳﻮم اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ۲۰۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۶۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﯿﺶ از  ۴۲درﺻﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ /ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ﺷﻌﺎر روز اوﻟﻢ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻢ
 روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ۴۲.۱۱ :درﺻﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ را ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ورود ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرﺷﯽ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﺸﻮر /آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد


ﻓﺮ ﯾﺒـﺎ ﮔﻮدرزی ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮔﻔﺖ :روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ﺑﺎ ورود ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷـﯽ از ﺳـﻤﺖ ﺷـﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺎرش ﺑﺮف در

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﺣﺎﻧﯽ :اﻧﻘﻼب ،ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎز ﮐﺮد
 رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺛﻤﺮات
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﮐﺮدن ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎم درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮی ﺷﺪ
 ﺳـﺎم درﺧﺸـﺎﻧﯽ ﺑـﺎز ﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺳــﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾـﻮن اﺟﺮای ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾـﻮﻧﯽ »اﯾﺮان« ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳــﻌﯿﺪ رﺿـﺎﯾﺖ را ﺑﺮﻋﻬــﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
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۱

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺠﺮیﮔﺮی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﺑﺎزی در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

واژﮔﻮﻧﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ در ﻣﺮﮐﺰﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،از واژﮔﻮﻧﯽ ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳـﺮﻋﺖ ز ﯾﺎد ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺳﮑﻮﭼﯿﭻ :ﻫﺪﻓﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ
 ﺳـﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿـﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﮔﻔـﺖ :ﻫـﺪﻓﻤﺎن اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎزی ﺑﻪ ﺑـﺎزی ﭘﯿﺮوز ﺷـﻮﯾﻢ و ﺑﻪ رﻗـﺎﺑﺖﻫـﺎی ﺟـﺎم ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺻـﻌﻮد
ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎ ﻧﺎم »ﯾﺎران ﻫﺎﺷﻤﯽ« و ﻟﯿﺴﺖ  ۸ﺣﺰب اﺻﻼحﻃﻠﺐ  +اﺳﺎﻣﯽ /ﻟﯿﺴﺖ »ﻋﺎرف« ﻫﻢ در راه
اﺳﺖ
 در ﺣـﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دو ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۳۰ﻧﻔﺮه از ﺳﻮی اﺻـﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺣـﺪاﮐﺜﺮی اراﺋﻪ ﺷـﺌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﻃﯿﻒ
 ۴۴ﮐﺎﻧﺪﯾــﺪای ﻓﻌـﺎل در ﺻــﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ دارد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺑﺮﺧﯽ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣــﺪﻋﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺳـﻮم
اﺻـﻼح ﻃﻠﺒـﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت دوم اﺳـﻔﻨﺪ در راه اﺳـﺖ و »ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﻋـﺎرف« ﻧﯿﺰ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ ﻣﺮﮐـﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد...
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۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮارو

آﻓﺘﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﻮدﻧﺎ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﯾﻠﻨﺎ

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻓﺎرس

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﻣﻠ ﯿﺖ

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

اﯾﻠﻨﺎ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻠﯿﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﻮدﻧﺎ

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻓﺎرس

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

آ ﻓ ﺘﺎب

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮارو

آﻓﺘﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﯾﻠﻨﺎ

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻠﯿﺖ

اﮐﻮﻓﺎرس
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﻓﻮدﻧﺎ

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزﺗﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

آﻓﺘﺎب

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﯾﻠﻨﺎ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﻮدﻧﺎ

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ
ﻣﻠﯿﺖ

اﮐﻮﻓﺎرس

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﻓﺮارو

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
آﻓﺘﺎب

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

اﯾﻠﻨﺎ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﻮدﻧﺎ

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

اﮐﻮﻓﺎرس

ﻣﻠﯿﺖ

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺑﺎزﺗﺎب

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزﺗﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

آﻓﺘﺎب
اﯾﻠﻨﺎ
ﻓﻮدﻧﺎ

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﻣﻠﯿﺖ

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

اﮐﻮﻓﺎرس

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

۱۶

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﺑﺎزﺗﺎب

ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮارو

آﻓﺘﺎب
اﯾﻠﻨﺎ
ﻓﻮدﻧﺎ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻣﻠﯿﺖ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

اﮐﻮﻓﺎرس

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﺑﺎزﺗﺎب

ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮارو

آﻓﺘﺎب
اﯾﻠﻨﺎ
ﻓﻮدﻧﺎ

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻓﺎرس

ﻣﻠﯿﺖ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﺧ ﺒ ﺮ ﺧ ﻮد ر و

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻓﻮدﻧﺎ

ﺑﺎزﺗﺎب
اﯾﻠﻨﺎ

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﻓﺮارو

آﻓﺘﺎب
ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻣﻠﯿﺖ

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

اﮐﻮﻓﺎرس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻫﻨﻮز ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﯿﻤﺎن اوراﺳﯿﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻓﻮدﻧﺎ

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮارو

آﻓﺘﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﯾﻠﻨﺎ

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ
ﻣﻠﯿﺖ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻓﺎرس
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﺻﺎدر ﻧﺸﺪن روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن | ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻻ
ﺑﺎزﺗﺎب

ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

آﻓﺘﺎب
اﯾﻠﻨﺎ
ﻓﻮدﻧﺎ

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻓﺎرس

ﻣﻠﯿﺖ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮارو

آﻓﺘﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﻮدﻧﺎ

اﯾﻠﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز
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ﻣﻠﯿﺖ

اﮐﻮﻓﺎرس

ﺟ ﻨﻮب ﻧ ﯿﻮز

۱۶

۱۷

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺳﻮر ﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺮد
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

آﻓﺘﺎب

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮارو

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

درﺣﺎﺷﯿﻪ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﺳﭙﻮﺗﯿﻨﮏ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

اﯾﻠﻨﺎ

ﻓﻮدﻧﺎ

اﮐﻮﻓﺎرس
ﻣﻠﯿﺖ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

۱۸

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮارو

آﻓﺘﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو
اﯾﻠﻨﺎ

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻣﻠﯿﺖ

اﮐﻮﻓﺎرس

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﻮدﻧﺎ

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۱۵

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ!
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

آﻓﺘﺎب

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮارو

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﻓﻮدﻧﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﯾﻠﻨﺎ

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻓﺎرس

ﻣﻠﯿﺖ

ﺷ ﻌﺎر ﺳﺎ ل

۱۶

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

وز ﯾ ﺮ ﻧ ﻔ ﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮدا
ﻣﯿﺰ ﻧﻔﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

اﺧﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ

د اﻧ ﺎ
ﻧ ﻔﺖ ﻣ ﺎ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زودی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺟﻤﻠﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد:ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
زودی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
زودی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺟ ﻤﻠ ﻪ

۲

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

۲

۲

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﺮان در ﭘﯿﻤﺎن اوراﺳﯿﺎ
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۳

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زودی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۱۵

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

۱

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز زن در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮول ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﮐﻮﺗﺎه آﻧﻼﯾﻦ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن /ﻫﻨﻮز
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﯿﻤﺎن اوراﺳﯿﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ /ﺳﻮر ﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﮐﺎﻻ از اﯾﺮان
ﺑﮕﯿﺮد

ﻣﻨﺒﻊ

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد | :ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ زودی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﺑﺎره  FATFواﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ FATF /ﻣﻬﻠﺖ اﯾﺮان را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ؛ دﻻر
ارزان ﻣﯽﺷﻮد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﮐﺎﻫﺶ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزﺑﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در ﭼﻨﺎران

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

۱

۱

۲۶
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ﻋـﺪم ﺻـﺪور روادﯾـﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎﻧﻌﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ
ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻣﻠﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از اﯾﻠﻨــﺎ ،ﻟﯿﻼــ ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺑــﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی
داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳـﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣـﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزﺗﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

آﻓﺘﺎب
اﯾﻠﻨﺎ

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

اﮐﻮﻓﺎرس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻓﻮدﻧﺎ

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز
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ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

آﻓﺘـﺎبﻧﯿـﻮز  :ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺑـﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﻮج اﯾﺮان
ﻫﺮاﺳــﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ،ﻣــﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒـﻮر ﺷـﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻠﻨﺎ

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد
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ﻣﻠﯿﺖ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو
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اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

اﮐﻮﻓﺎرس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ
آن ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزار اول ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸـﻮر ،ﻣــﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷــﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒـﻮر ﺷﺪﻧـﺪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
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وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

آﻓﺘﺎب

ﺑﺎزﺗﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

اﯾﻠﻨﺎ

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻣﻠﯿﺖ

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

اﮐﻮﻓﺎرس

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز
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ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ
آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳـﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣـﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧـﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ
اﮐﻨــﻮن اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑﺮای ﻫﯿـــﭻ ﺑﺎزرﮔــﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـــﺪ ﺻــﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ و ﮔﻮﯾــﺎ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤــﻦﻫﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ

در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻـﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ

ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج
اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﺮﻣﺰارزﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ و رﻗﯿﺐ ﭘﻮل ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴـﺘﻮاردات ﺑﺮﻧﺞ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه
 ۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻢ ﺷﺪﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ!
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻠﻨﺎ

آﻓﺘﺎب

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮارو
ﻣﻠﯿﺖ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

اﮐﻮﻓﺎرس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻓﻮدﻧﺎ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
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ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج
اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
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۲۶

اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻠﻨﺎ

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۰:۲۴

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

آﻓﺘﺎب
ﻣﻠﯿﺖ

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻓﺎرس
ﻓﻮدﻧﺎ
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ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز
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۰

۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

اﮐﻮﻓـﺎرس :ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔﺬاران و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮐﻮﻓـﺎرس ،ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑـﺎ اﯾﻠﻨـﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزار اول ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳـﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣـﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت

ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻠﻨﺎ

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

آﻓﺘﺎب
ﻣﻠﯿﺖ

ﻓﺮارو
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻓﻮدﻧﺎ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

ﻋ ﺪ م ﺻ ﺪ و ر ر و ا د ﯾ ﺪ ﺑ ﺮا ی ﺑ ﺎ ز رﮔ ﺎ ﻧ ﺎ ن ا ﯾ ﺮا ﻧ ﯽ ا ز ﺳ ﻮ ی ﺗ ﺮﮐ ﻤ ﻨ ﺴ ﺘ ﺎ ن
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

۱۰:۵۳

ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج
اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻠﻨﺎ
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۲۹

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس :ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ اوراﺳﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺳﯿـﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐـﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜـﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﻠﯿـﺞ ﻓـﺎرس«؛ ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑـﺎ اﯾﻠﻨـﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺿــﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﮐـﻪ ﻣــﺎ اﻣﺴــﺎل ﺷﺎﻫــﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از
درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳـﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ،ﻣـﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ

ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
روادﯾﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺧﺒﺮ :
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزﺗﺎب

آﻓﺘﺎب

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻠﯿﺖ

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۰:۵۵

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ
ﻓﻮدﻧﺎ

اﮐﻮﻓﺎرس

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

اﯾﻠﻨﺎ
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ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ...

ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ
آن ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزار اول ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸـﻮر ،ﻣــﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷــﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒـﻮر ﺷﺪﻧـﺪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ

ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺷـﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻻـ ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑـﺎ اﯾﻠﻨـﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در
ﺳـﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزار اول ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳـﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣـﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷـﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧـﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻠﻨﺎ

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

آﻓﺘﺎب
ﻣﻠﯿﺖ

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل
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اﮐﻮﻓﺎرس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻓﻮدﻧﺎ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز

۳۳

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۴:۰۳

ﻋ ﺪ م ﺻ ﺪ و ر ر و ا د ﯾ ﺪ ﺑ ﺮا ی ﺑ ﺎ ز رﮔ ﺎ ﻧ ﺎ ن ا ﯾ ﺮا ﻧ ﯽ ا ز ﺳ ﻮ ی ﺗ ﺮﮐ ﻤ ﻨ ﺴ ﺘ ﺎ ن
 ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺟﻨـﻮب ﻧﯿـﻮز«؛ ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑـﺎ اﯾﻠﻨـﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺿــﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺑــﺎزار اول ﮐﺎﻻــی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣــﺎ ﭘﺲ از
درﮔﯿﺮیﻫــﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳـﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ،ﻣـﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫـﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫـﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬـﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗـﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧـﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرات ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫـﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐـﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐـﻪ ﻣــﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑــﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
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۳۴

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزﺗﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

آﻓﺘﺎب
اﯾﻠﻨﺎ

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻠﯿﺖ

اﮐﻮﻓﺎرس

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﻮدﻧﺎ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی :ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ »ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾﺪ ﮐﻨﺪ«.

ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ ،ﮐـﻪ روز ﺷـﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤـﻦ ،ﺑـﺎ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨـﺎ ﮔﻔـﺖوﮔـﻮ ﮐﺮده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از وﺟـﻮد »ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ« دوﻟﺖ
ﺳﻮر ﯾﻪ ﺑﺮای »واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ« ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
او ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺷـﺎره ﻧﮑﺮده ،وﻟﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی در ﺳﻮر ﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر »ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ« ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮر ﯾﻪ ﭘﯿﺶ از درﮔﯿﺮیﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود
 ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺘﺤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از »ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪن« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
»ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ« ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﻣـﺪﺗﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻋﺮاق را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج
اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
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ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزﺗﺎب

آﻓﺘﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
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ﻓﺮارو

اﺳﭙﻮﺗﯿﻨﮏ
ﻓﻮدﻧﺎ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

اﯾﻠﻨﺎ

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻠﯿﺖ

اﮐﻮﻓﺎرس
درﺣﺎﺷﯿﻪ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﻋ ﺪ م ﺻ ﺪ و ر ر و ا د ﯾ ﺪ ﺑ ﺮا ی ﺑ ﺎ ز رﮔ ﺎ ﻧ ﺎ ن ا ﯾ ﺮا ﻧ ﯽ ا ز ﺳ ﻮ ی ﺗ ﺮﮐ ﻤ ﻨ ﺴ ﺘ ﺎ ن
 ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۱۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎزﺗﺎب

ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
 اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ اﮐﺴﭙﻮی  ۲۰۲۰دﺑﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای...ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف...
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ﭘﺮداﺧــﺖ  ۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ...ﻋﺒﺎس ﻧﺠﻔﯽ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣــﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،از

ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ...

ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدﺑﻪ ﮔﺰارش  ،ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ اﯾﻠﻨـﺎ در ﺧﺼـﻮص ﺑـﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺿــﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﮐـﻪ ﻣــﺎ اﻣﺴــﺎل ﺷﺎﻫــﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از
درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳـﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ،ﻣـﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ اﮐﺴﭙﻮی  ۲۰۲۰دﺑﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای...ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت
روﻧـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﺎدرات ﻓﺮش دﺳــﺘﺒﺎف ...ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ...ﻋﺒﺎس ﻧﺠﻔﯽ ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿـﺎت ﻣــﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،از ﭘﺮداﺧـﺖ  ۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ...اﻓﺰاﯾﺶ ۵۰درﺻﺪی
ﻗﯿﻤﺖ ﮔـﻞ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ روز ﻣـﺎدررﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷـﻨﺪﮔﺎن ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﮔﻞ ﺑﺮای روز ﻣﺎدر ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ...
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎزﺗﺎب
اﯾﻠﻨﺎ
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ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
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آﻓﺘﺎب
ﻣﻠﯿﺖ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻓﺮارو
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻓﺎرس
ﻓﻮدﻧﺎ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز
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 ﺷﻌﺎر ﺳﺎل /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﻀﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در
اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑﻂ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
 ﺷــﻌﺎر ﺳــﺎل ،ﺑــﺎ اﻧــﺪﮐﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ و اﺿﺎﻓـﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺳـﺎﯾﺖ ﺧـﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﺼــﺮ اﯾﺮان ،ﺗﺎر ﯾــﺦ اﻧﺘﺸـﺎر ۲۶ :ﺑﻬﻤﻦ
 ،۱۳۹۸ﮐﺪﺧﺒﺮ.www ،۷۱۳۸۱۹ :
.asriran 

ﺷﻌـﺎر ﺳـﺎل :ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺑـﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﻮج اﯾﺮان
ﻫﺮاﺳــﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ،ﻣــﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒـﻮر ﺷـﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
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ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
ﺷﻌــﺎر ﺳــﺎل ،ﺑــﺎ اﻧــﺪﮐﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ و اﺿﺎﻓـﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺳـﺎﯾﺖ ﺧـﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﺼــﺮ اﯾﺮان ،ﺗﺎر ﯾــﺦ اﻧﺘﺸـﺎر ۲۶ :ﺑﻬﻤﻦ
 ،۱۳۹۸ﮐﺪﺧﺒﺮ.www ،۷۱۳۸۱۹ :
.asriran
com
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزﺗﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

آﻓﺘﺎب
اﯾﻠﻨﺎ

ﻓﺮارو

ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو

ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻠﯿﺖ

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

اﮐﻮﻓﺎرس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻓﻮدﻧﺎ

ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮز

ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز
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۳۹

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۳:۴۰

وز ﯾﺮ ﻧﻔﺖ
/ 

۰

۰

 ۱۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

Exim News

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 زﻧﮕﻨـﻪ اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :ﻣــﺎ در ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑـﻪ اﻟﮕــﻮی ﺟﺪﯾــﺪ ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﻧﻔــﺘﯽ اﮐﺘﻔــﺎ ﻧﮑﺮدﯾـﻢ ﺑﻠﮑﻪ
روشﻫﺎی  EPCو  EPDرا ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دار ﯾﻢ.
 دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﺧﺮ ﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻔﺖ ﭘﺮوراﻧﺪﯾﻢ و ﺗﻼﺷﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
 در راﺳــﺘﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺑﺎ
ﻫـﺪف ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿـﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و در اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ
رﺳﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ در آﺋﯿﻦ اﻓﺘﺘـﺎح ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﯽ در ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎ
ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻـﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﭙﮑﻮ ،ﮔﻔﺖ :ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،اﻧﻮاع اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ
و ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ آن را ﺧﻮب
ﺑﻠﺪﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق از راهﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻫـﻢ ﺑﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ اﺳــﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫـﻢاﮐﻨـﻮن در ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻـر ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤـﻪﮐـﺎره وﺟـﻮد دارد و ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﻼـش ﮐﻨﯿـﻢ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺆول  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻃﺮح در ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز آﻏﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻣﮑﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر در ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﭘﺎﻻﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﻌـﺎل
ﺷ ﻮد .
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﮕﻨــﻪ اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :ﻣــﺎ در ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑـﻪ اﻟﮕــﻮی ﺟﺪﯾــﺪ ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﻧﻔــﺘﯽ اﮐﺘﻔــﺎ ﻧﮑﺮدﯾـﻢ ﺑﻠﮑﻪ
روشﻫﺎی  EPCو  EPDرا ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دار ﯾﻢ.
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻـﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﺧﺮ ﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻔﺖ ﭘﺮوراﻧﺪﯾﻢ و ﺗﻼﺷﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ ﺧـﺎرﺟﯽ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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۴۰

ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ رﺿـﺎ ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘﺲ از راه اﻧـﺪازی،
ﺳﺎﻻــﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈـﻢ آن ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺰاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۹:۲۸

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس

اﺧﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﻧ ﻔﺖ ﻣ ﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

د اﻧ ﺎ
ﻣﯿﺰ ﻧﻔﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

ﻓﺮدا
ﺧﺒﺮ ﺧﻮدرو
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۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺟﻤﻠﻪ

ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤـﺎظ ﺣﺠﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود .۱
 ۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزاوری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.


ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ۹۸درﺻﺪی ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﻟﺮدﮔﺎﻧﻤﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  ۹۸درﺻـﺪی اﯾﻦ ﭘﺮوژه از

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﺘﻐﺎل  ۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ...

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ ﻫـﺪف
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﻳ ﻚ ﺷ ﻨ ﺒ ﻪ  27ﺑ ﻬ ﻤ ﻦ 98
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اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ ﺧـﺎرﺟﯽ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﺎ ﺳﺎﻋﺪی ﻓﺮ ،ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈـﻢ آﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺰاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺑﻬـﺎی آزاد ﺻـﺎدر ﻣﯽ
ﺷ ﻮد .
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در اﯾـﻦ واﺣـﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی روز دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ز ﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬـﺪاﺷﺖ و
اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋــﺪی ﻓﺮ ﮔﻔــﺖ :ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺗﻨﻬــﺎ واﺣــﺪ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ در ﮐﺸــﻮر ﺑــﻮده ﮐــﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻــت
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻨﻬـﺎ واﺣـﺪ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺳﺎزی را راﺳﺎ اﻧﺠﺎم داده و
ﮔﺎز ﺗﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﺣــﺪاث اﯾـﻦ ﭘﺮوژه در ﻋﺴــﻠﻮﯾﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺧـﻮراک آن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎه ﻫـﺎی ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ،ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗـﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻗــﺪرت رﻗـﺎﺑﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺗﻮﻟﯿــﺪی اﯾـﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ
ﻣﺰ ﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود .۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزاوری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎز  ۱اﯾﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ رﮐﻮرد ﺳﻮدآوری در ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ اروﻧـﺪ ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ.../ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻠﺮ
از اﺟﺮای ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮراک ﮐﻠﺮ ...درﺧﺸﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اروﻧﺪ...ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ
دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآﻧﯽ وﯾﮋه ﻫﻤﺴـﺮان ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ ...ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ۹۸درﺻﺪی
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﻟﺮدﮔﺎﻧﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﻟﺮدﮔـﺎن ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  ۹۸درﺻـﺪی اﯾـﻦ ﭘﺮوژه از ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﺷــﺘﻐﺎل ۲
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ...
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺟﻤﻠﻪ
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ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ ﺧـﺎرﺟﯽ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿـﺎ ﺳﺎﻋـﺪیﻓﺮ ،ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘﺲ از راهاﻧـﺪازی ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈـﻢ آﻧـﻪ ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣــﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺰاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑـﻪ آﺑﻬــﺎی آزاد ﺻــﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در اﯾـﻦ واﺣـﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی روز دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ز ﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬـﺪاﺷﺖ و
اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋــﺪیﻓﺮ ﮔﻔــﺖ :ﭘﺘﺮوﺷـــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـــﻬﺮ ﺗﻨﻬــﺎ واﺣــﺪ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ در ﮐﺸــﻮر ﺑــﻮده ﮐــﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻــت
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻨﻬـﺎ واﺣـﺪ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺷـﯿﺮ ﯾﻦﺳـﺎزی را راﺳـﺎ اﻧﺠـﺎم داده و
ﮔﺎز ﺗﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﺣــﺪاث اﯾـﻦ ﭘﺮوژه در ﻋﺴــﻠﻮﯾﻪ و ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺧـﻮراک آن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎهﻫـﺎی ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺣــﺪاﻗﻞ
ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ،ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗـﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻗــﺪرت رﻗـﺎﺑﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺗﻮﻟﯿــﺪی اﯾـﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ
ﻣﺰ ﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود .۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزاوری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎز  ۱اﯾﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۰۸:۴۲

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺗـﺎزه ﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﺎ و اﺧﺒـﺎر ورزﺷـﯽ ،ﺣﻮادث ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را در ﺻـﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زودی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﮐﺸـﻮر از ﻟﺤـﺎظ ﺣﺠـﻢ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ ﺧـﺎرﺟﯽ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﺎ ﺳﺎﻋﺪی ﻓﺮ ،ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈـﻢ آﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺰاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺑﻬـﺎی آزاد ﺻـﺎدر ﻣﯽ
ﺷ ﻮد .
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در اﯾـﻦ واﺣـﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی روز دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ز ﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬـﺪاﺷﺖ و
اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋــﺪی ﻓﺮ ﮔﻔــﺖ :ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺗﻨﻬــﺎ واﺣــﺪ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ در ﮐﺸــﻮر ﺑــﻮده ﮐــﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻــت
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻨﻬـﺎ واﺣـﺪ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺳﺎزی را راﺳﺎ اﻧﺠﺎم داده و
ﮔﺎز ﺗﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﺣــﺪاث اﯾـﻦ ﭘﺮوژه در ﻋﺴــﻠﻮﯾﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺧـﻮراک آن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎه ﻫـﺎی ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ،ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗـﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻗــﺪرت رﻗـﺎﺑﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺗﻮﻟﯿــﺪی اﯾـﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ
ﻣﺰ ﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود .۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزاوری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎز  ۱اﯾﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه https://sobh-eqtesad.ir/?p=۱۱۷۷۱۰ :
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ
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اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۴۵

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۰۷:۰۰

ﻣ ﺪ ﯾ ﺮ ا ﻣ ﻮ ر ا ﻋ ﺘ ﺒ ﺎ را ت ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن ا ﻋ ﻼ م ﮐ ﺮد  :ﺑ ﺰ رﮔ ﺘ ﺮ ﯾ ﻦ ﭘ ﺮ و ژه
ﭘﺘﺮ وﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ز ودی اﻓﺘﺘ ﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و س رﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ ﺧـﺎرﺟﯽ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ وﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﺎﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ،ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘﺲ از راه اﻧـﺪازی ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈـﻢ آﻧـﻪ ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎی آزاد ﺻـﺎدر ﻣﯽ
ﺷ ﻮد .
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در اﯾـﻦ واﺣـﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی روز دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ز ﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬـﺪاﺷﺖ و
اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋــﺪی ﻓﺮ ﮔﻔــﺖ :ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺗﻨﻬــﺎ واﺣــﺪ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ در ﮐﺸــﻮر ﺑــﻮده ﮐــﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻــت
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻨﻬـﺎ واﺣـﺪ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺳﺎزی را راﺳﺎ اﻧﺠﺎم داده و

ﮔﺎز ﺗﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﺣــﺪاث اﯾـﻦ ﭘﺮوژه در ﻋﺴــﻠﻮﯾﻪ و ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺧـﻮراک آن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎه ﻫـﺎی ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ،ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗـﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻗــﺪرت رﻗـﺎﺑﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺗﻮﻟﯿــﺪی اﯾـﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ
ﻣﺰ ﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود . ۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در س ال ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزآوری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب و اﺷـﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ س زاﯾﯽ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ
.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎز  ۱اﯾﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۰۰:۱۳

ﮔﺮوه ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت :ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ اوراﺳﯿﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻔﺎف
ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو
ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج
اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﻳ ﻚ ﺷ ﻨ ﺒ ﻪ  27ﺑ ﻬ ﻤ ﻦ 98

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۴۷

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

۰۸:۳۶
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۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﮐﻮﺗﺎه آﻧﻼﯾﻦ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮول در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺿـﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( و روز زن و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ:
ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻮده اﻧﺪﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن زن ﺑـﺎ ﺗﺤﺼــﯿﻼت ﻋـﺎﻟﯽ در اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺮاﺳـﻢ ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ روز زن درﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺘﺮول
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،رﺳـﻮل اﺷـﺮف زاده ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬاری زﻧـﺎن در ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و
ﭘﺮرﻧﮕـﺘﺮ از ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ:ﯾﮑﯽ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸـﻮری ﺣﻀـﻮر ﻓﻌـﺎل زﻧـﺎن در آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻪ ﺷـﻌﺎﺋﺮ اﺳـﻼم در ﺻـﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 ﺷــﺮوع ﭘﯿﺶﻓﺮوش دﻧــﺎ و  ۶ﺧـــﻮدروی دﯾﮕﺮ از اﻣﺮوز...اﯾﺮان ﺧـــﻮدرو ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش  ۷ﻣﺤﺼــﻮل را از ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۹۹آﻏﺎز...


ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش  ۱۴ﻣﺤﺼـﻮل ﺳﺎﯾﭙـﺎ در روز ﺷـﻨﺒﻪ  ۲۶ﺑﻬﻤـﻦ  ۱۴...۹۸ﻣﺤﺼـﻮل ﺳﺎﯾﭙـﺎ در روز  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ ﻣـﺎه ﺟـﺎری ﭘﯿﺶ

ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺘﺮول در اﯾـﻦ آﯾﯿﻦ ﺿـﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ ﻣﯿﻼـد ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( و روز زن و ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ ﻣﻘـﺎم
ﻣـﺎدر ﮔﻔﺖ :ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘﻼـب ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻮده
اﻧﺪﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز زن درﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮول ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﮔﺰارش  ،رﺳـﻮل اﺷـﺮف زاده ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬاری زﻧـﺎن در ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و
ﭘﺮرﻧﮕﺘﺮ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ:ﯾﮑﯽ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺣﻀﻮر ﻓﻌـﺎل زﻧـﺎن در آن
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﻳ ﻚ ﺷ ﻨ ﺒ ﻪ  27ﺑ ﻬ ﻤ ﻦ 98
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ﺟـﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ و از اﯾـﻦ رو زﻧـﺎن در ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘﻼـب ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﻫﻤـﻪ ﺷــﻌﺎﺋﺮ اﺳــﻼم در ﺻــﺤﻨﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﮔﻔـﺖ  :ﺑـﺎﻧﻮی ﺟﻬـﺎن اﺳــﻼم ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س(  ،اﻣﺮوزه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﮕـﻮی ﺑﺸـﺮ ﯾﺖ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽ آﯾـﺪ و
ﺿﺮوری اﺳﺖ دﺧﺘﺮان ،زﻧـﺎن و ﻣـﺎدران ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه واﻻـ؛ ﺳـﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ و ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن را در ﻋﺮﺻـﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮول ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ .
اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ زودی...ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ:
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ...ﺷﺮوع ﭘﯿﺶﻓﺮوش دﻧــﺎ و  ۶ﺧــﻮدروی دﯾﮕﺮ از اﻣﺮوز...اﯾﺮان ﺧـﻮدرو
ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش  ۷ﻣﺤﺼــﻮل را از ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻــﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑـﺎ ﻣﻮﻋــﺪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ در ﺑﻬﻤـﻦ ﺳـﺎل  ۹۹آﻏـﺎز ...ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ۱۴
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﯾﭙﺎ در روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ  ۱۴...۹۸ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﯾﭙﺎ در روز  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺟﺎری ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﮐﻮﺗﺎه آﻧﻼﯾﻦ
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ﺑﻬﻤﻦ
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ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف
ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو
ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻟﯿﻼـ ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ
آن ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزار اول ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﻮج اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸـﻮر ،ﻣــﺪﺗﯽ ﺑـﺎزار ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷــﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒـﻮر ﺷﺪﻧـﺪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در

اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺪﮐﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۹:۰۷

ﮐﺪال
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲۲۹۰۰ 

۱۰۲۶۴۷ 

۶۲۱ 

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


▪ دﻻﯾــــــﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﯽ دوره ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـــــﻪ ) ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـــﯽ ﺷــﺪه( ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻃﻼــﻋﯿﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ

ﻣﺤـﺪودﻳﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮم ﮐﺪال در ﺻـﻔﺤﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم  ،ﻣﺒﻠﻎ  ۱.۹۰۶.۰۳۲.۷۲۴.۲۶۴رﻳﺎل از ﺳﻮد
ﺳﻬـﺎم ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﺮي ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ رﻫﻨﻤﻮد ﺣﺴﺎﺑﺮس
ﺷﺮﮐـﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ ﻣــﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻋــﺪم ﺗﺤﻘـﻖ درآﻣــﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮوش )ﻃﺒـﻖ ﺑﻨـﺪ د اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺷــﻤﺎره
۳ﺣﺴﺎﺑـﺪاري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺮوش ﺑﻪ درون واﺣـﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
 (.ﺳــﻬﺎم ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺴـﺮ و ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺳـﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ )در ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ (ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان درآﻣـﺪ ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﻴـﺎﻓﺘﻪ
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ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .

#وﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺮﻣـﺎﻳﻪ ﮔــﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن اﻳﺮان در دوره  ۱۲ﻣـﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ ) ۹۸/۰۶/۳۱ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه( ﺑـﻪ ازای ﻫﺮﺳـﻬﻢ )(۱۳۹
ر ﯾـﺎل ز ﯾـﺎن ﻣﺤﻘـﻖ ﮐﺮده اﺳـﺖ اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﮔﺰارش  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﻧﺸـﺪه ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ
 ۱,۵۹۸ر ﯾﺎل ﺳﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
) ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮوش ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫـﺎ از ﻋﻤـﺪه دﻻﯾـﻞ ﺷــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ز ﯾـﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ
ﻧﺸﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(

اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ  ۱۲ﻣــﺎﻫﻪ ﺑﺮای ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ﻣﺒﻠـﻎ ) (۱۵۲,۰۳۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل ز ﯾﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

▪ دﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﯽ دوره ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ) ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻗﺒﻠﯽ
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮم ﮐـﺪال در ﺻــﻔﺤﻪ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم  ،ﻣﺒﻠـﻎ ۱.۹۰۶.۰۳۲.۷۲۴.۲۶۴
رﻳـﺎل از ﺳـﻮد ﺳــﻬﺎم ﻓﺮوش رﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗﻬﺮي ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻳﺮان ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ،ﺑﺎ
رﻫﻨﻤـﻮد ﺣﺴـﺎﺑﺮس ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺒﻠـﻎ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋـﺪم ﺗﺤﻘﻖ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮوش )ﻃﺒﻖ ﺑﻨـﺪ د
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ۳ﺣﺴﺎﺑـﺪاري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺮوش ﺑﻪ درون واﺣـﺪ ﺗﺠﺎري
ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  (.ﺳـﻬﺎم ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺴـﺮ و ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺳـﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ )در ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ (ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
درآﻣﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺰارش

ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺪال⬇ ⬇

۲۶

Elliott Waves

ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

۰

 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۴۹۰۰ 

۱۲۴۱۶ 

۴۲۹ 

۱۸:۳۰
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#ﻣﻬﻢ
#داوه ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺴـﻬﻴﻼت  ۹ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧـﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻓﺎز دوم ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴـﺪ داروﻫﺎي
ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي آوه ﺳﻴﻨﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ اﺧﺮ #ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎد رو ﮐﺪال
@ElliottWavess

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﻣ ﻘ ﺮ را ت ﮔ ﻤ ﺮﮐ ﯽ و ﺑ ﺎ ز رﮔ ﺎ ﻧ ﯽ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲۰۰۰ 

۱۶۳۹۶ 

۲۱۶ 

۱۱:۵۰

ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج
اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﺑﺪﻫﻨـﺪ .در واﻗـﻊ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﭘـﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ
@customs_commercial
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ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،راه را ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺖ
ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
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ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج
اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﺑﺪﻫﻨـﺪ .در واﻗـﻊ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﭘـﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ.
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻼﻟﻪ
@FarhangKalaleh
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ﻋﺪم ﺻﺪور روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن زﻧـﺎن ﺑﺎزرﮔـﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻤـﺎنﻧـﺎﻣﻪ اوراﺳـﯿﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻓﺘﺤﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣـﺎ اﻣﺴـﺎل ﺷﺎﻫـﺪ آن ﺑـﻮدﯾﻢ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎزار اول ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﭘﺲ از درﮔﯿﺮیﻫـﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮج
اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﯽ آی اس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﺑﺎزرﮔـﺎن اﯾﺮاﻧﯽ روادﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻮﯾـﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان از ورود ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﭘﯿﻤـﺎن اوراﺳـﯿﺎ و اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ ﺷـﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐـﺎرﮐﺮدن ﺑـﺎ اﯾﺮان ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾﻦ
در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﯿـﺎت ﺑﻠﻨـﺪ ﭘـﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ
اﮐﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻘﺎء ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮﮔـﺬاری ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺧﺮوج آﻣﺮ ﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣـﺪﺗﯽ در ﺷﻮک و اﻧﺰوا ﺑﻮدﯾﻢ اﻣـﺎ دوﺑـﺎره ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐـﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد و اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر دار ﯾﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑـﺎزار ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ دوﻟﺖ ﺳﻮر ﯾﻪ در ﻣﻮرد واردات ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺮده
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺳـﻮر ﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی دو ﺑـﺎزار ارز دارد ﯾﮑﯽ ارز دوﻟـﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ارز آزاد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﺑﺪﻫﻨـﺪ .در واﻗـﻊ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﭘـﻮﻟﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐﺎﻻـی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و
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۵۵

ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اوراﺳـﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺸﺪه
و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬاران و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﺠـﺎری ﮐﺸﻮر در ﺣـﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﻮز دو ﺑﺎﻧﮏ
در اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ رواﺑـﻂ را ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ارﻣﻨﺴــﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ
اوراﺳﯿﺎ دار ﯾﻢ
اﯾﺮان ﺗﺠﺎرت

۲۶
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۶ 

۹۱۷ 

۱۶ 

۱۰:۱۱

ﻣﯿﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم زن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات @int_trade

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۰۷:۰۰

ﻣ ﺪ ﯾ ﺮ ا ﻣ ﻮ ر ا ﻋ ﺘ ﺒ ﺎ را ت ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن ا ﻋ ﻼ م ﮐ ﺮد  | :ﺑ ﺰ رﮔ ﺘ ﺮ ﯾ ﻦ ﭘ ﺮ و ژه
ﭘﺘﺮ وﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ز ودی اﻓﺘﺘ ﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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۰

۵۶

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و س رﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ ﺧـﺎرﺟﯽ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﺎ ﺳﺎﻋﺪی ﻓﺮ ،ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈـﻢ اﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺑﻬـﺎی آزاد ﺻـﺎدر ﻣﯽ
ﺷ ﻮد .
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در اﯾـﻦ واﺣـﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی روز دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ز ﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬـﺪاﺷﺖ و
اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋــﺪی ﻓﺮ ﮔﻔــﺖ :ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺗﻨﻬــﺎ واﺣــﺪ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ در ﮐﺸــﻮر ﺑــﻮده ﮐــﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻــت
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻨﻬـﺎ واﺣـﺪ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺳﺎزی را راﺳﺎ اﻧﺠﺎم داده و
ﮔﺎز ﺗﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﺣــﺪاث اﯾـﻦ ﭘﺮوژه در ﻋﺴــﻠﻮﯾﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺧـﻮراک آن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎه ﻫـﺎی ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ،ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗـﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻗــﺪرت رﻗـﺎﺑﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺗﻮﻟﯿــﺪی اﯾـﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ
ﻣﺰ ﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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۵۷

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۰۶:۵۴



ﺑ ﺎ زا ر ﺑ ﻪ ﺗ ﺼ ﻤ ﯿ ﻤ ﺎ ت د ر ﺑ ﺎ ره  FATFو ا ﮐ ﻨ ﺶ ﻧ ﺸ ﺎ ن ﻣ ﯽ د ﻫ ﺪ  FATF /ﻣ ﻬ ﻠ ﺖ ا ﯾ ﺮا ن را
ﺗ ﻤ ﺪ ﯾ ﺪ ﮐ ﻨ ﺪ ؛ د ﻻ ر ا ر زا ن ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﯾـﮏ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ دﻻـر در ﯾﮑﯽ ،دو روز اﺧﯿﺮ را واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ  FATFداﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎزار ارز
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ  FATFواﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
» ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤـﺪی« ،ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧـﺎ درﺑـﺎره وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ارز و
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت  FATFﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻢ  FATFدرﺑـﺎره اﯾﺮان ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ،دﻻـر از ﮐﺎﻧـﺎل ۱۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
 اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی ﺣﻮزه ﺑﺎزارﻫـﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ارز و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺎم
ﻋﯿﺪ آﻏﺎز ﻧﺸﺪه ،اﻓﺰود :ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻫﻢ در ﺣﺪ  ۲۰۰اﻟﯽ  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ دﻻر
وارد ﮐﺎﻧـﺎلﻫـﺎی ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﺷﻮد اﻣـﺎ اﮔﺮ رواﺑـﻂ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺷـﺪه ﯾﺎ ﻣـﺬاﮐﺮهای ﺑﯿﻦ  ۵+۱ﺻـﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
دﻻر ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺮود.

»ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤـﺪی« ،ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧـﺎ درﺑـﺎره وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺎزار ارز و
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت  FATFﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻢ  FATFدرﺑﺎره اﯾﺮان ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ،دﻻر از ﮐﺎﻧﺎل ۱۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ارز ﺑﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺜﺒـﺖ اﯾﺠـﺎد ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﻋﺮﺿـﻪ ﺑﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻـر ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑـﺎزار ارز ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻫﻤـﺘﯽ دﭼـﺎر
آﺷﻔﺘﮕﯽ ز ﯾﺎدی ﺑﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز را ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎزار
را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی ﺣﻮزه ﺑﺎزارﻫـﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ارز و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺎم
ﻋﯿﺪ آﻏﺎز ﻧﺸﺪه ،اﻓﺰود :ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻫﻢ در ﺣﺪ  ۲۰۰اﻟﯽ  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺣﻤـﺪی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ آن در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻـﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﺣـﺪودی ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
او در ﺧﺼـﻮص اﺣﺘﻤــﺎل ﮐــﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـﺖ دﻻــر ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎزار ارز اﻣﺮوز ﺗﺤـﺖ ﺗــﺎﺛﯿﺮ دﻻﯾــﻞ ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﺳـﺖ و اﮔﺮ ﻓﻀــﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ دﻻر
وارد ﮐﺎﻧـﺎلﻫـﺎی ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺷـﺪه ﯾﺎ ﻣـﺬاﮐﺮهای ﺑﯿﻦ  ۵+۱ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
دﻻر ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺮود.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ FATF :دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺳﻮداﮔﺮان ارزی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﺎزار ارز ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪی روﺑﺮو
ﻧﻤﯽﺷـﻮد /ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﮐـﻮد ﺑﻠﻨـﺪﻣـﺪت ﺑﺮای ﺑـﻮرس /در ﺻـﻮرت ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻧﺸـﺪن  FATFﺣﺴـﺎبﻫـﺎی ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﻣﺎ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در ﺣﺎﺷـــﯿﻪ اﯾـــﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﮐــﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷـــﻨﺒﻪ  ۲۳ﺑﻬﻤــﻦ ﻣــﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷـــﺪ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯿــﺎن ،ﮐــﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻣﻮﺳـﺲ و ﻣـﺪﯾﺮ ارﺷﺪﮔﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷـﺮح ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﻓـﺎز ﺟﺪﯾـﺪ آن ﭘﺮداﺧـﺖ و ﮔﻔـﺖ :رﺑـﻊ ﻗﺮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی ورود ﮐﺮده و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را در ﻃﻮل  ۲۵ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
 ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺷـﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۴۰۰ﺷﻐﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳـﻨﻞ از ﺳﺎل  ۷۴ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ و
ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از .۶۰

زﻧﺠﯿﺮه ﻫـﺎی ﻣﺰ ﯾﺖ دار اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣـﻞ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠـﺎم آن ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﺰ ﯾﺖ دار اﺳﺖ.
در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی دارای ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑـﺎ ﻧﻮآوری ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻮدآوری ﺗﺠﺎری را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در
ﺣـﻮزه ﻓﻨـﺎوری ﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺘﺎﯾـﺞ را ﺗﺠـﺎری ﺳـﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﻫـﺪاف اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻬﯿﻨـﻪ و ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺻـﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳـﺒﺐ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ،ﻣﺪﯾﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷﺎﻫــﺪ اﻓﺘﺘــﺎح ﺑﺨﺶ ﻧـﻮﯾﻨﯽ از ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺷــﻬﺮک ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨـﺎران ،ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ و ﯾﮑﭙــﺎرﭼﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫــﺎی ﺗﻐــﺬﯾﻪ ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻣﺒــﺪلﻫـﺎی اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻧﯿــﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿــﮏ در راﺳــﺘﺎی ﻧﻬﻀـﺖ ﺳـﺎﺧﺖ داﺧـﻞ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ دﮐـﺘﺮ رﺣﻤـﺎﻧﯽ وز ﯾﺮ ﻣﺤـﺘﺮم ﺻــﻤﺖ ﺿــﻤﻦ اﺑﺮاز
رﺿــﺎﯾﺖ و ﺧﺸـــﻨﻮدی در ﺑﺎزدﯾــﺪ از اﯾــﻦ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﻣــﺪرن ﮔﻔــﺖ :ﺧﻮﺷـــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ راه اﻧــﺪازی ﻃﺮح ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿــﺎن
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزﺑﺮی ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻣﺒﺪل
ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿـﺪی در اﯾﻦ واﺣـﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ وارداﺗﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ۱۰۰درﺻﺪی در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣـﺘﯽ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺿـﺮور ﯾﺎت در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌـﺪادی از ﻗﻄﻌـﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد

ﻧﯿﺎز اﯾﻦ واﺣﺪ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺤﻞ واردات ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯿﺎن ،ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
و ﻣﻮﺳـﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪ
آن ﭘﺮداﺧـﺖ و ﮔﻔـﺖ :رﺑـﻊ ﻗﺮن اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی ورود ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را در ﻃﻮل  ۲۵ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
او ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﺎراﯾﯽ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی در ﺣـﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺒـﺪل
ﻫﺎی اﻧﺮژی ،اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﭘـﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ دار ﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﯾﻢ
ﻣﺠـﻮز ﻫـﺎی ﻻـزم را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۲۰ﻫﺰار دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺒـﺪل اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﭘـﺬﯾﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾﻨﻮرﺗﺮﻫـﺎی ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﺧـﺎﻧﮕﯽ و
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎور ﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮر را از اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳـﺘﮕﺎه
ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻮﻣﯽ! ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﭘﯿﺎﭘﯽ داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺒـﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ و ﺗﻐـﺬﯾﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
در ﮐﺸـﻮر ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﺳﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪای دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﻣـﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد  ۴۰۰ﺷﻐﻞ را ﺑﻪ ارزش  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﯾـﻢ درﺳـﺎل از ﺧﺮوج ﺻـﺪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز از ﮐﺸـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿـﻢ و
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دو ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق را در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه دارد.
او ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و ﺑـﺎزار ﭘﻮل اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻃﺮحﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد ،اداﻣﻪ
داد :ﻃﺮح ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺮق و ارز ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ در اﻓﺘﺘـﺎح ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﺑـﺎزده
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری دﻗـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ ﻋـﺪد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﺷـﻐﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ دﻗـﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﻘﺪر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﯾﮏ ﺗﺎ .۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺷـﻐﻞ اﯾﺠـﺎد ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑـﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤـﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻌﺪاد ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺷـﻬﺮک ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۴۰۰ﺷﻐﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺷﺸــﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه دﻧﯿـﺎ در ﻣﺒــﺪل ﻫـﺎی اﻟﮑـﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﻧــﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن اﺗــﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺸـﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺨـﺎﺑﺮات ،ﻧﺮم اﻓﺰار و
 ...ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﻨﺎران ،ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ را دارد.
ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯿﺎن ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻣـﺪﯾﺮان ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
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۶۰

اﺳـﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻨـﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎزﺳـﺎزی ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی ﺳـﻮر ﯾﻪ را ﺑﺮﻧـﺪه ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺳﻮر ﯾﻪ اﺳﺖ.
ارزش ﻗﺮارداد اﯾــﻦ ﻣﻨــﺎﻗﺼﻪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻــر اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از اﯾـﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼـﻮل و ﺑﺨﺸــﯽ دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای-ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺎز ﻗﻄﻌﺎت را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻮر ﯾﻪ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرات را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 ۶۰۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ وﺟﻮد ﻣﺸـﮑﻼت ﻓﺮاوان در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﻮل ﺑـﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ۱۲
ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺿـﻤﺎﻧﺖ ارزی در داﺧـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ را از ﺳﻮر ﯾﻪ در ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﻮل و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎوری ﻣﺎﻧﻨـﺪ روﺳـﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ﻫﯿـﭻ ﻧﻘﺸـﯽ در روﻧـﺪ ﮐـﺎر ﻣـﺎ ﻧـﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺎ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﺣﺪود  ۶۰۰ﻧﻔﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺷﺎﺧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗـﺪرت و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺒـﺪل

اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۷۴رﺳﻤﺎ ً آﻏﺎز ﮐﺮد.

اﮐﻨـﻮن ﭘﺲ از ﮔـﺬﺷﺖ رﺑـﻊ ﻗﺮن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺴــﺘﻤﺮ داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ،اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾـﻦ ﻃﺮاح و ﺗـﻮﻟﯿـﺪﮐﻨﻨـﺪه
ﻣﺒـﺪلﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧـﯿﺎز ﮐﺸـﻮر را در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳـﻨﻞ از ﺳﺎل  ۷۴ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ و
ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از .۶۰
 ۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺷـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن و ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آن ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎﻻـرﻓﺘﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد اوﺿـﺎع اﻗﺘﺼـﺎد در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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