ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  ۱۳۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اوج  ۵۰۳۹ /اﺑﺘﻼ و  ۳۲۲ﻓﻮﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر


ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۵۰۳۹ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﮐﺸـﻮر ﻃﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در

ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ...
ﺧﺒﺮﮔﺰاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس  ۱۰۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﯾﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره رﺳﺎﻧﻪای اﺑﻮذر اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ+ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 آﯾﯿـﻦ روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳـﺘﺮ ﺷﺸــﻤﯿﻦ ﺟﺸــﻨﻮاره رﺳـﺎﻧﻪای اﺑـﻮذر اﺳــﺘﺎن ﻗـﻢ ،اﻣﺮوز در ﺷﺒﺴــﺘﺎن ﺣﻀــﺮت زﻫﺮا )س( ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀـﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
آﻓﺘﺎب  ۸۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮق راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
 از اﺑﺘـﺪای آﺑﺎن ﻣﺎه ﻃﺮح ﺑﺮق اﻣﯿـﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮق ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺼـﺮف ﺑﺮق را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺑﻬـﺎی ﺑﺮق ﻣﺼـﺮﻓﯽ ،در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮوات ﺳـﺎﻋﺖ در ﻣـﺎهﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺮداد ،ﺗﯿﺮ ،ﻣﺮداد و ﺷــﻬﺮ ﯾﻮر و ﮐﻤـﺘﺮ از  ۸۰ﮐﯿﻠـﻮوات ﺳـﺎﻋﺖ در ﺳـﺎﯾﺮ اﯾـﺎم ﺳـﺎل ،از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺻـﺪ درﺻـﺪی در ﻗﺒﺾ ﺑﺮق ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺧ ﻮا ﻫ ﻨ ﺪ ﺷ ﺪ .
واﻧﺎ  ۷۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻓﺖ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو /ﭘﺮاﯾﺪ  ۱۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺧﺮ ﯾﺪار ﻧﺪارد
 در ﭘﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ،ﻗﯿﻤـﺖ ﻫـﺎ در ﺑـﺎزار ﺧـﻮدرو ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺸــﯽ ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺧﻮدروﻫـﺎی داﺧﻠﯽ  ۷ﺗـﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ  ۶۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

و ﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﻣ ﻨﺎ ﺳ ﺐ ا ﺳ ﺘ ﻔﺎ د ه ا ز ﺧ ﺪ ﻣﺎ ت اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ ﺑﺎﻧ ﮑ ﯽ ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﻣ ﯿﺎﻧ ﮕ ﯿ ﻦ ﺟ ﻬﺎﻧ ﯽ  -ﻣ ﯽ ﻣ ﺘﺎﻟ ﺰ


ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی  -ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ


آﻓﺘﺎب  ۶۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ر ﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ» :ﻋﻠﯽ ﻻر ﯾﺠﺎﻧﯽ« ﻫﻤﮑﺎر دوﻟﺖ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﻨﺪ  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ اﺳﺖ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱

 ﺑﻌـﺪ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻻر ﯾﺠـﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺮون آﻣـﺪ ،از او درﺧـﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾـﻢ ﮐـﺎر ﺧـﻮد را در ﺧﺼـﻮص ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾـﻦ ﺳـﻨﺪ اداﻣـﻪ دﻫـﺪ ،او ﻫﻢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬارد.
راز ﭘﻮل  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی  :ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﮔﺮوه ﺑـﺎزارﭘﻮل  -ﺗﻌـﺪد ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻗﺎﺑﺖ در ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮔﺮوه ﺑﺎزارﭘﻮل  -ﺗﻌﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻗﺎﺑﺖ در
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻣﺸﺐ؛ وار ﯾﺰ ﺣﻘﻮق ﻣﻬﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ
 ﺣﻘـﻮق ﻣﻬﺮ ﻣـﺎه ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و وﻇﯿﻔـﻪﺑﮕﯿﺮان اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺣﮑـﺎم ﺟﺪﯾـﺪ ﺗـﺎ آﺧﺮ وﻗـﺖ اﻣﺸﺐ )ﺳﻪﺷـﻨﺒﻪ  ۲۹ﻣﻬﺮ ﻣـﺎه( ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب اﯾﻦ اﻓﺮاد وار ﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺑﺎزار اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹ﻣﻬﺮﻣﺎه  /۹۹ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ /دﻻر ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل  ۲۸وارد ﺷﺪ
 ﻧﺮخ ارز در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ،ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳـﮑﻨﺎس دﻻر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارزان ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

دﯾ ﮕ ﺮ
ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی را ﮐﻢ ﮐﺮد
اﯾ ﺴﻨﺎ

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺑﺎ ﻣ ﺪا د ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘ ﻮﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾ ﺴﻨﺎ

ﻧ ﻮ د ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان ﮐﺎﻻ

ﺳﺮﻣﺪ ﻧﯿﻮز

ﺻﻨ ﻌ ﺖ ﮐﺎ ر

ﻋ ﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒﺎ ر

۱۳

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ
ﺷ ﺮو ع
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ا ﺧﺒﺎ ر
ﭘﻮ ل

روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس

روزﻧﺎﻣﻪ
ﺛ ﺮو ت

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روز

روزﻧﺎﻣﻪ روزان
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﻮ

ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ

اﺑﻼغ  ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮ ﯾﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی | ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺻ ﺪا و ﺳ ﯿ ﻤﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺧﺮاﺳﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس

۱۲

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

۴

۱۶

۲۹
ﻣﻬﺮ
۱۳۹۹
۱۱:۲۷

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی را ﮐﻢ ﮐﺮد
 ﻋ ﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘﺒﺎ ر /

۰

۰

 ۱۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :اﯾ ﺴﻨﺎ

ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺿـﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل،
ﮔﻔــﺖ :زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿــﺪا ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزی ﮐــﻢ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐـﻪ اﮐﻨــﻮن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن در ﯾــﺎﻓﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗــﺎ ﺷــﺶ ﻣــﺎﻫﻪ اﺑﺘــﺪاﯾﯽ اﻣﺴــﺎل ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻌــﺎدل  ۶۲۰۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۴۳۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و  ۱۸۹۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗ ﺴﻬﯿ ﻼ ت ارز ی ا ﺳ ﺖ.
 اﻋـﺪاد و ارﻗـﺎم ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات از  ۵۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ  ۷۴۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ از  ۱۸۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت از  ۶۹۶۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۸۵۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی»ﻋﺼــﺮاﻋﺘﺒﺎر« ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از اﯾﺴــﻨﺎ ،ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﺨﺼﺼــﯽ و ﺗﻮﺳــﻌﻪای در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ وﯾﮋه ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﺸـﻮر ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ،ﺗﻤـﺎم ﺷــﻌﺐ آن ﻫﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ارزی و ﻫﻢ ر ﯾﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از زﻣـﺎن ﺗﺎﺳـﯿﺲ در  ۲۷ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫـﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﻘـﺎل
ﮔﺎز ،ﺑﺮق و ...ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی ﺻﺎدرات ،رﻓﻊ
ﺗﻌﻬـﺪ واردات و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ
ﺑــﺎ اﯾﺴــﻨﺎ ،ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ ﺻـﺎدرات درﺑـﺎره ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اراﺋـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺷــﺮاﯾﻂ آن ،ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و  ...ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ارزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮایاراﺋـﻪ ﺧــﺪﻣﺎت و ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﯾــﺪ؟ از آﻧﺠــﺎ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ اﻋﻼـم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ارز
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ از در ﯾﺎﻓﺖ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ؛ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺰان ﺑﺮﮔﺸﺖ ارزﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻃﻼع دارد و ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آنﻫﺎ از  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺪود اﺳﺖ.
در ﮐـﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ رﻓـﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺧـﻮد را اﻧﺠـﺎم ﻧـﺪاده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای آنﻫـﺎ ﻣﺘـﻮﻗﻒ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ارزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺬاﮐﺮه و دﻟﯿﻞ
ﻋـﺪم ﺑﺮﮔﺸﺖ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨـﺪ ز ﯾﺮا ،ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﯾـﺎ دﻻﯾـﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
 داﺷــﺘﻦ ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﺷــﺮط ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ؟ داﺷــﺘﻦ ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﺮایدر ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ز ﯾﺮا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﭼﻮن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۷

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮدن ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺳـﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﺎدرات دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺤﻮﯾـﻞ دﻫﻨـﺪ و در ﮐﻨـﺎر آن ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهای
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﺗﺒﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬـﺎن را ارﺗﻘـﺎ داد؟ اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﭘﯿـﺪاﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از .۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از .۸
 ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻊ ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ از ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑﺰرگ ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﻗـﺎﻟﺐ اﻋﻄـﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮوژه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر و ارزآوری ﭼﻮن ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻـد در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮای آنﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌــﺪادی از آنﻫـﺎ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺴـﺎل ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻓﻮﻻـدی ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽﻫـﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺳﺎل ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺣـﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫـﺎ را در ﺳـﻄﻮح ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﮐـﺎﻫﺶ داد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﮐﻨـﻮن ﮐـﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮدد ،واردات ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺷـﻮد و اوﻟـﻮﯾﺖ واردات ﺑﺮ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪهای از
ﻧﯿﺎزﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺑــﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭘــﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺘﯽ ﻧﻔـﺖ ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﭘﺮوژهﻫـﺎی
ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑﺮای آنﻫـﺎ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ ﭼـﻮن ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻـد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸـﻮر
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ز ﯾﺮا ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﭼﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش را ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ داد.
 ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﭘﺎرﺳـﺎل و اﻣﺴـﺎل ﭼﻘـﺪر اﺳـﺖ؟ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن درﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  ۸۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﯾـﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
 ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺷــﺮاﯾﻂ ﻻـزم را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺑﺎﻧـﮏ آﻣـﺎدﮔﯽ اﯾـﻦ را دارد ﮐـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازد.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗــﺎ ﺷــﺶ ﻣــﺎﻫﻪ اﺑﺘــﺪاﯾﯽ اﻣﺴــﺎل ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻌــﺎدل  ۶۲۰۶ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۴۳۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و  ۱۸۹۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی اﺳﺖ.
 ﭼـﻪ وﺛــﺎﯾﻘﯽ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺮای اراﺋـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷــﻮد؟ وﺛــﺎﯾﻘﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن در ﯾــﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼتﻣﯽﮔﯿﺮ ﯾﻢ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺳـﻨﺠﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد و اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی از رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻗﺮارداد ﻻزماﻻﺟﺮا و ﭼﮏ ﯾﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﯾﮕﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ رﺗﺒـﻪ اﻋﺘﺒــﺎری ﻣﺸـﺘﺮی ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ،از آنﻫــﺎ ﺳــﻬﺎم اﻣﻼــک و ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻــﺎدرات
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﺎدل  ۱۸درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺳــﻤﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات ،ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺑـﺎ دو درﺻــﺪ ﺗﺨﻔﯿـﻒ از ﻧﺮخ
ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ر وﺑ ﺮ و ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ .
 ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮار دارﻧـﺪ؟ ﺑﻠﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺻـﺎدراﺗﯽ از ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮیﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﻢ ﯾـﺎ ارزش ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ارزش ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت وﯾﮋهای ﻫﻢ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻮد  ۱۲درﺻﺪی ۳۰ ،درﺻـﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐـﺎرﻣﺰد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ،ﺑﺮای ﺑــﺎﻗﯽ ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ اراﺋـﻪ وﺛﯿﻘـﻪ ﻣﻠــﮏ ۸۰ ،درﺻــﺪ ارزش ﻣﻠــﮏ را ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻗﺒــﻮل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  ۱۰۰درﺻﺪ ازش ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻼـوه ﺑﺮاﯾـﻦ ،ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری را ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﻗﺒـﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ
ﺿ ﻤ ﺎﻧ ﺖ ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﺿ ﻤ ﺎﻧ ﺖ د ﯾ ﮕ ﺮ ی ﻧ ﻤ ﯽ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ .
 ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪﺑ ﺨ ﺸـ ﯽ ا ز آ ن ﻣ ﺮ ﺑـ ﻮ ط ﺑـ ﻪ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ر ز ی و ﺑ ﺨ ﺸـ ﯽ د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﺮ ﺑـ ﻮ ط ﺑـ ﻪ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت ر ﯾـ ﺎ ﻟ ﯽ ا ﺳـ ﺖ ا ﻟ ﺒ ﺘ ﻪ د ر ﺑ ﺨ ﺶ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت
ر ﯾ ﺎﻟ ﯽ ﻣ ﻌ ﻮ ﻗ ﺎ ت ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر ﮐ ﻢ و د ر ﺑ ﺨ ﺶ ا ر ز ی ﻣ ﻘ ﺪا ر ی ا ز آ ن ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ آ ن ﻫ ﻢ ﻧ ﻮ ﺳ ﺎﻧ ﺎ ت ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ا ر ز ا ﺳ ﺖ .
 وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ ﺑﺨﺶ داراﯾﯽﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﻌﺎدل ۲۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۵۱ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻘـﻮق ﺻﺎﺣﺒــﺎن ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ از  ۵۶۸۳ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن در ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺑـﻪ  ۹۴۷۸ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن در ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟـﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ اﺳﺖ از  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۴۱
ﻫﺰار اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
 ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ و ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ارزﻫـﺎی ﺧـﻮد را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨـﺪ و ﺟﺰ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺛـﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑـﺪﻫﯿﻢ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ را ﻫﻢ
ﺟ ﺬ ب ﮐﻨﯿ ﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪﻫــﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑﺨﺸــﯽ از ارز ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
اﺳـﮑﻨﺎس وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ اﺳﮑﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻧﺮخ آزاد ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ر ﯾﺎل آن را
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آنﻫﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل اﺳـﺖ و اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ
ﺻﺎدرات دارﻧﺪ و ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات آنﻫﺎ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه از ﮐﺮوﻧـﺎ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﭘﯽ ﺷـﯿﻮع اﯾـﻦ وﯾﺮوس،
ﺻﺎدرات آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت داده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳـﺨﺖ
ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۹

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﺮای اﻣﻬﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
آﻧ ﻬﺎ ﻫ ﻤ ﮑﺎ ر ی ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﯽ آن ﻣﻌــــﺎدل  ۱۱۰ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺷــﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷــﺮﮐﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﯿﻢ.
 اﻓﺰاﯾﺶﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﭼﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﯽﮔـﺬارد؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ،ﺗﻘﺎﺿـــﺎ ﺑﺮای ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ارزی ﮐــﻢ ﻣﯽﺷـــﻮد و ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿـــﺎ ﺑﺮای ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ر ﯾـــﺎﻟﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷــﻮد؛
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﻋـﺪاد و ارﻗـﺎم ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات از  ۵۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ  ۷۴۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ از  ۱۸۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت از  ۶۹۶۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۸۵۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﺪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در آﺳـﺘﺎﻧﻪ  ۲۹ﻣﻬﺮﻣـﺎه ،روز ﻣﻠﯽ ﺻـﺎدرات ،ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﯾـﮏ ﯾـﺎدداﺷﺖ از ﺗﻼﺷـﻬﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و
ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
 ﻣﺘﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﺑﺎردﯾﮕﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ  ۲۹ﻣﻬﺮﻣﺎه روز ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 ﺑﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ ﺷــﻨﯿﺪن ﻣﺸــﮑﻼت و ﺑـﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻣﻮاﻧـﻊ و ﭼﺎﻟﺸــﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮ ﺳـﺮ راه ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ ،از زﺑـﺎن ﺑـﺎز ﯾﮕﺮان اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻗﺪر ﻣﯽ ﻧﻬﯿﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۰ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۲۰

دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در آﺳـﺘﺎﻧﻪ  ۲۹ﻣﻬﺮﻣـﺎه ،روز ﻣﻠﯽ ﺻـﺎدرات ،ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﯾـﮏ ﯾـﺎدداﺷﺖ از ﺗﻼﺷــﻬﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و
ﻓﻌﺎﻻن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،درﻣﺘـﻦ اﯾـﻦ ﯾـﺎدداﺷﺖ ﮐـﻪ از ﺳـﻮی دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ ،آﻣـﺪه اﺳﺖ  :ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳـﺮﺑﺎزان ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای واردات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز از ﯾـﮏ ﺳﻮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﺎر ﯾﮕﺮ آﻧـﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﺖ واﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺘﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﺑﺎردﯾﮕﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ  ۲۹ﻣﻬﺮﻣﺎه روز ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺸﺪﯾــﺪ ﻓﺸﺎرﻫــﺎی ﯾﮑﺠــﺎﻧﺒﻪ اﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳــﻼﻣﯽ و ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﮐـﺎﻫﺶ ﺻـﺎدرات ﻧﻔـﺖ در ﯾﮑﺴـﺎل اﺧﯿﺮ،
ﺷـﺎﻫﺮاه ﻫـﺎی ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒﺎدﻻـت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و رﻓـﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺧـﺪوم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ در راه ارزآوری،
ﻣﺤﺮک ﭼﺮﺧﻬﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﻬﻮﻟﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ا ﺳ ﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﻣـﺎﻟﯽ دوﻟـﺘﯽ در ﻫﯿـﺎت اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺣﻤـﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺻـﺎدرات
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه ،ﺑـﺎ اﺑـﺪاع ﺳـــﺎزوﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋـﺪت در
اﻣﺮ ﺻﺎدرات اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ از ﺳـﻮی دوﻟـﺖ اﺳـﺖ،
اﻗــﺪام ﺑـﻪ اﻧﻌﻘــﺎد ﻗﺮاردادﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن و اﻋﻄـﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزد.
ﺗﻼش در ﻣﺴـﯿﺮ ارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ ،رﺻﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺑﺪاع راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬﺎ،
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻠﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ
ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣـﺎ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ » ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ« و اﯾﻦ ﺑﺎور را ﺑﺎ دﻋﻮت از آﻧﺎن
در ﺧـﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر در اﺗـﺎق ﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﻣ ﺤ ﻘ ﻖ ﺳﺎ ﺧﺘ ﻪ اﯾ ﻢ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ ﺷــﻨﯿﺪن ﻣﺸــﮑﻼت و ﺑـﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻣﻮاﻧـﻊ و ﭼﺎﻟﺸــﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮ ﺳـﺮ راه ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ ،از زﺑـﺎن ﺑـﺎز ﯾﮕﺮان اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻗﺪر ﻣﯽ ﻧﻬﯿﻢ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳـﺮﺑﺎزان اﯾﻦ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از
ﯾـﮏ ﺳﻮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﺎر ﯾﮕﺮ آﻧﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺖ واﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﺎ روﻧﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ـ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
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اﺑﻼغ  ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮ ﯾﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی |
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

 ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮ ﯾﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﺑﻼغ ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﻠﯽ رﺳﻮﻟﯿـﺎن اﻓﺰود  :از اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ﭘﻨـﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل را ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزی  ۲ ،ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل را ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل را ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻮد  ۱۵درﺻــﺪ و دوره ﺑـﺎز ﭘﺮداﺧـﺖ ﯾﮑﺴـﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
 ﻣﻌـﺎون اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری "ﺳـﯿﺘﺎ"
وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی و در ﻗﺒـﺎل اراﯾﻪ اﺳـﻨﺎد ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺑـﺎزار زﻋﻔﺮان ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 رﺳﻮﻟﯿـﺎن اﻓﺰود  :در ﺗﻼـش ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺑـﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﺳــﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮی و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷــﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ  ،ﻣﺠـﻮز ﺧﺮ ﯾــﺪ ﺗـﻮاﻓﻘﯽ زﻋﻔﺮان در اﺳــﺘﺎن را از ﺗﻬﺮان ﺑﮕﯿﺮ ﯾـﻢ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻃﯽ ﻣــﺬاﮐﺮه ﺑــﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﮔﻔـﺖ  ۱۰ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾـﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺳـﺘﺎن اﺑﻼـغ
ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﻋﻠﯽ رﺳﻮﻟﯿـﺎن اﻓﺰود  :از اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ﭘﻨـﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل را ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزی  ۲ ،ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل را ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل را ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺳﻮد  ۱۵درﺻـﺪ و دوره ﺑـﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺴـﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
وی اﻓﺰود  :اﯾــﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﻓﺼــﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﺮای ﮐﻤــﮏ ﺑـﻪ ﮐﺸــﺎورزان  ،ﺑــﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن اﺳــﺘﺎن در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری "ﺳـﯿﺘﺎ"
وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸﺎورزی و در ﻗﺒﺎل اراﯾﻪ اﺳـﻨﺎد ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺑﺎزار زﻋﻔﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۲۲

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺳﻮﻟﯿـﺎن اﻓﺰود  :در ﺗﻼـش ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺑـﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﺳــﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮی و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ  ،ﻣﺠـﻮز ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺗـﻮاﻓﻘﯽ زﻋﻔﺮان در اﺳـﺘﺎن را از ﺗﻬﺮان ﺑﮕﯿﺮ ﯾـﻢ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻃﯽ ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮای رﻓـﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺧﺼـﻮص ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿـﺎن اﻣﺮ در
ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ازای ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ را وارد
ﮐ ﺸﻮر ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳﻄﺢ ز ﯾﺮﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان در ﮐﺸﻮر  ۱۲۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ  ۹۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﻗﺮار دارد.
 ۱۳۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻬﺮهﺑﺮدار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ۱۰۹ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دارﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر
ﺳﻄﺢ ز ﯾﺮﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ا ﺳ ﺖ.
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