ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﻓﺮارو  ۱۵۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﯾﭙﺎ و ﭘﺮاﯾﺪ
 ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔـﺬاری ﺧﻮدرو ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﭘﺮاﯾـﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ وﻋﺪه داد ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﻮد.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ  ۸۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دﺳﺘﻮر وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو
 دﺳـﺘﻮر وز ﯾﺮ ﺻـﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان؛ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۳۰۰ﻫﺰار دﺳـﺘﮕﺎه ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮدرو را در ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑــﺪون ﭘﯿﺶﺷــﺮط آﻣـﺎده ﺗﺒـﺎدل زﻧــﺪاﻧﯽ ﺑـﺎ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ /ﺷــﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ زﻧـﺪاﻧﯽ در آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ /ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ
 وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :دوﻟﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ از آﻣـﺎدﮔﯽ ﻣـﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷـﺪه و ﻣـﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿـﺎزی ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﻣﯿـﺎﻧﺠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرت
ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﻃﺮف آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ،دﻓـﺘﺮ ﺣﻔـﺎﻇﺖ از ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﯾﺮان ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈﺮات ﻣـﺎ را درﺑـﺎره ﺟﺰﺋﯿـﺎت ،ﺷﺎﻣـﻞ ﻧﺤـﻮه و زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم اﯾﻦ ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﺑﻪ
واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد...

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

درﺧﻮاﺳﺖ وام ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺪ
 ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮ ﯾﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ.

ﺷﻬﺪای اﯾﺮان  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار »ﺧﻮدرو
 ﻣﻌـﺎون دادﺳـﺘﺎن ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﻪﺗـﺎزﮔﯽ رﺋﯿﺲ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑـﺎزار ﺧﻮدرو ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی داده ﮐﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ روی آن درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری در روزﻫﺎی  ۱۹و ۲۳رﻣﻀﺎن-راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ
 ﻫﯿـﺎت دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺣﯿـﺎء و ﺷﺐ زﻧـﺪه داری ﺷﺐﻫـﺎی ﻗـﺪر ،ﮐـﺎر ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪﻫـﺎ ،ﺳﺎزﻣـﺎنﻫﺎ،
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ در روزﻫﺎی ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ۲ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل ۹۸
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱

 ﮔﺰارشﻫـﺎی آﻣـﺎری ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐـﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻮد در ﺑـﺎزار ﺑﯿـﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﺎ ﻃﯽ روﻧــﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑـﻪ  ۱۸.۹۵درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

روﯾﺪاد  ۶۱ / ۲۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺣﻀﻮر وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﻫﺒﺮی در ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
 ﻫﻢ اﮐﻨﻮن رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﯾﺐ ﻗﺴﻄﯽ ﺷﺪ
 ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺟـﺎ  :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ  ۹۸درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻣﺸـﻤﻮﻻن ﻏﺎﯾﺐ را
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ.

ﺗﯿﮏ  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ر ﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه :ﭘﺲﻟﺮزهﻫﺎ ﺗﺎ دو ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد
 ر ﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ زﻟﺰﻟـﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت راه ،ﻣﺴـﮑﻦ و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی از وﻗـﻮع  ۱۸ﭘﺲﻟﺮزه ﺑـﺎ ﺑﺰﮔﯽ  ۲.۵ﺗﺎ  ۳.۹ر ﯾﺸـﺘﺮ در ﺳﻪ روز اﺧﯿﺮ ﺧـﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲﻟﺮزهﻫﺎ ﺗﺎ دو ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد و ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﺜﺒﺖ از ﻋﺪم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۵

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

اﻟ ﻔ ﺒ ﺎ ﺧ ﺒ ﺮ

۲۰

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﯾ ﺒ ﻨ ﺎ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

۲۰

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻋﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒ ﺎ ر
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣ ﺎﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل
 - ۱۳۹۸ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤﺎ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

د ﯾ ﻮ ا ن ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲۰

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۰

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۰

اﯾﺒﻨﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۹۸
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺷ ﻤ ﺎ و ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲۰

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ی

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧ ﻘ ﺪﯾ ﻨ ﻪ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

۲۰

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان

۲۰

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۰

اﯾﺒﻨﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل۹۸
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠ ﺖ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠ ﺖ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز
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 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼ ﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

۱۹

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮﯾﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داده داده اﺳﺖ
د اﻧ ﺎ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

ﻣﯿﺰ ﻧﻔﺖ
ﻧﺒﺾ ﻧﻔﺖ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ
اﮐﻮﻓﺎرس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

د اﻧ ﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

د اﻧ ﺎ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۱۷

ﻋﺼﺮ ﺑﺎزار

اﻓﺰاﯾﺶ  ۶۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

۹

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

۹

اﯾﺒﻨﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۸
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾ ﺒ ﻨ ﺎ

۹

اﻓﺰاﯾﺶ  ۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

۹

اﯾﺒﻨﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

۹

اﯾﺒﻨﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۹

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۸
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۹

اﯾﺒﻨﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

۹

اﯾﺒﻨﺎ

ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر و ﺷﻔﺎﻓﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر و ﺷﻔﺎﻓﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

۲

ﺷ ﻤ ﺎ و ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻮرس ﭼﯿﺴﺖ؟ +ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﺎی ﺑﻮرس اﯾﺮان
ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺷﻔﺎﻓﺘﺮﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان
اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸

ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺮﺗﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد
اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل :: ۱۳۹۸
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران
اﺧﺒﺎر ﺳﺘﻮن

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۲۱

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۷:۵۵

رﺷ ﺪ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات,اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ,ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮ ی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯿﻤﻪ,ﺑﺎﻧﮏ,ورزش,رﺷﺪ ۴۲
درﺻﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات,ﺑﻮرس,ﻧﻔﺖ,اﻧﺮژی,اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ,ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ,ﮔﺮدﺷـﮕﺮی,رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻟﻔﺒـﺎ ﺧﺒﺮ ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۷:۱۰

اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑ ﺎ زا ر آ ر ﯾ ﺎ | ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 ﺑﺎزار آر ﯾﺎ /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﺑـﺎزار آر ﯾـﺎ  -اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده واز رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﺳﺖ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش آر ﯾـﺎ ﺑـﺎزار ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﺑـﺎزار آر ﯾـﺎ  -اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش آر ﯾـﺎ ﺑـﺎزار ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۲۳

ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۲:۳۷

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن
 اﯾﺒﻨﺎ /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻﺪی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ
رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۴۱

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن
 اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان

اﻣﺘـﺪاد  -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده واز رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ۸۱۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﻣﺘـﺪاد  ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

۲۵

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۷:۱۸

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر
ﺳ ﺎ ل ۱۳۹۸
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ۳۵ ، ۱۳۹۷
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ۳۵ ،۱۳۹۷
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۲:۴۲

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر
ﺳ ﺎ ل ۱۳۹۸
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی
ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۸۱۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر« ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر« ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۵:۵۷

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۲۸

 ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۷:۳۲

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤ ﺎ ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
ا ﯾ ﺮا ن د ر ﺳ ﺎ ل  - ۱۳۹۸ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤ ﺎ
 ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی
ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑــﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ ۷۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ  ۸٫۵درﺻﺪی را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۳۶

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر
ﺳ ﺎ ل ۱۳۹۸
 دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺑﺎﻧﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس  ,ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎد ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎد ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۳۰

رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۲۰

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن
 اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﯾﺮاﻧـﺎ  ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۵:۵۳

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ا ﯾ ﺮا ن ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ
ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن
 ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﺑﺰرﮔﻨﻤــﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات درﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻪ ۷۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﺳﺖ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ،۱۳۹۷
 ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼــﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات درﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ۷۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ۳۵ ،۱۳۹۷
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۷:۰۸

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر
ﺳ ﺎ ل ۹۸
 ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۹۸ﺷﻤـﺎ و اﻗﺘﺼﺎد :ﺗﺴـﻬﯿﻼت

اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷـﺪ

 ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ،۱۳۹۷
 ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻـﺪی ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۹۸ﺷﻤـﺎ و اﻗﺘﺼﺎد :ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و ۸۱۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ،۱۳۹۷
 ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۹۸
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ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺒﺮی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


 falsefalseاﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺗﺴـﻬﯿﻼت

اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷـﺪ
 ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.


 falsefalsefalseﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ از

واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ۵ درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

 falsefalseاﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و ۸۱۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ]…[ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل ۹۷
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۳۵

ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 falsefalsefalseﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ از
واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش

ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ  ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۵:۲۲

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر
ﺳ ﺎ ل ۱۳۹۸
 ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


 jpgاﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻــﺪی ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ۱۳۹۸ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ

ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ ۴۲
درﺻﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧـﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

.۲۰۲۰/۵/۱۳۹۹۰۲۲۱۱۶۱۲۴۷/
jpgاﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧـﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻــﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۱۲

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر
ﺳ ﺎ ل ۱۳۹۸
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۳۰۰۰ 
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۲:۴۱

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن
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ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻﺪی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ ۴۲
درﺻﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﻣـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ،۱۳۹۷
 ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴۰

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ  ۴۸۸۸۹۶ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺴﻬﯿﻼت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۵:۳۱

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت د ر ﺳ ﺎ ل ۹۸
 اﺧﺒﺎر ﭘﻮل /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده و
در ﺳﺎل ۳۵ ،۹۸درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎرﭘﻮل ،ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۵:۵۴

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن -
ﭘ ﺎ ﯾﮕ ﺎه ﺧﺒﺮی اﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠﺖ
 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۰۰۰۰ 
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ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻﺪی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ…

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ ۴۲
درﺻﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ،۱۳۹۷
 ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴۲

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۷:۴۷

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ /

۰

۰

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۰۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻﺪی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻋﺼﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤـﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶﻫــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۱۸

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻓ ﺖ ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ﻧ ﻔ ﺖ ﻗ ﺪ رت ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ ﮐ ﻮ ﯾ ﺖ را ﮐ ﺎ ﻫ ﺶ د ا د ه د ا د ه ا ﺳ ﺖ
 ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :داﻧﺎ

اﻣﯿﺮ ﮐﻮﯾﺖ ،ﺷـﯿﺦ ﺻـﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ اﻟﺼـﺒﺎح ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و اﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از روﯾـﺘﺮز ،اﻣﯿﺮ ﮐـﻮﯾﺖ ،ﺷـﯿﺦ ﺻـﺒﺎح اﻻﺣﻤـﺪ اﻟﺼـﺒﺎح ،ﮔﻔﺖ :ﺳـﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ...رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد...
 اﺣﺮاز ﻫــــﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۳۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻــن ﺑﺎزار...ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﺳﺎزﻣـﺎن و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﺑﺎﻧـﮏ ﺷــﻬﺮ ﺑـﺎ ﻗــﺪرداﻧﯽ از
زﺣﻤﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ...

اﻣﯿﺮ ﮐـﻮﯾﺖ ،ﺷــﯿﺦ ﺻـﺒﺎح اﻻﺣﻤـﺪ اﻟﺼـﺒﺎح ،ﮔﻔـﺖ :ﺳـﻘﻮط ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ و اﻓـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری از آﻏـﺎز ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از روﯾـﺘﺮز ،اﻣﯿﺮ ﮐـﻮﯾﺖ ،ﺷـﯿﺦ ﺻـﺒﺎح اﻻﺣﻤـﺪ اﻟﺼـﺒﺎح ،ﮔﻔﺖ :ﺳـﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از آﻏﺎز ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺧــﺒﺮﮔﺰاری دوﻟـﺘﯽ ﮐﻮﻧــﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از اﻣﯿﺮ ﮔﺰارش داد :ﮐـﻮﯾﺖ ﺑــﺎ ﭼــﺎﻟﺶ ﺑﯽﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤــﺎﻓﻈﺖ از اﻗﺘﺼــﺎد ﺧـﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮکﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ وﯾﮋه ﺳــﻘﻮط ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ و ارزش ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاریﻫـﺎ و داراﯾﯽﻫـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻗـﺪرت ﻣـﺎﻟﯽ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺧـﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎردﻫﯽ ﻣﻮدﯾﺰ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ایای ۲ﮐـﻮﯾﺖ را ﺑﺮای ﮐـﺎﻫﺶ دادن ﺗﺤﺖ ﺑـﺎزﻧﮕﺮی
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾـﺪ و ﻗﺎﺑـﻞﺗﻮﺟﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳـﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ ﺑﻮدن
اﯾﻨﮑﻪ آﯾـﺎ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺗـﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿـﻄﺮاری ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﻻـزم را ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨـﺪ ﯾـﺎ ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﮐـﺎﻫﺶ رﺗﺒﻪ را ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻـﻠﯽ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و...ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﺳـﺘﺎن
ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﯿـﺎری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ...داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ...رﺋﯿﺲ اداره
ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ...اﺣﺮاز ﻫــﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از
 ۳۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار...ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﺑﺎﻧﮏ ﺷـﻬﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ...
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
د اﻧ ﺎ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ

د اﻧ ﺎ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻧﺒﺾ ﻧﻔﺖ

د اﻧ ﺎ

ﻣﯿﺰ ﻧﻔﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

اﮐﻮﻓﺎرس

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ ﺑﺎزار

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۶۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر
ﺳ ﺎ ل ۱۳۹۸
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد /
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۰

۰
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۴۵

ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی
ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑــﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ ۷۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴۶

ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ س ﭘﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺒﻨﺎ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ /
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ﺗﻔــﺎﻫﻢ  -ﮔﺮوه ﺑﺎﻧــﮏ و ﺑﯿﻤـﻪ :ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و
 ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴۸

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ  ۸٫۵درﺻﺪی را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۸:۳۴

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

اﯾﺒﻨﺎ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ د ر ﺳ ﺎ ل ۱۳۹۸
 اﯾﺒﻨﺎ /

۰

۰

 ۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۴۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

 ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷـﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر ﺳ ﺎ ل
۱۳۹۸
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ /

۰

۰

 ۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۴۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی
ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑــﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ ۷۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۵۰

ا ﺳ ﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎو ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬـﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤـﻮده ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑـﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ  ۸٫۵درﺻﺪی را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺒﻨﺎ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر ﺳ ﺎ ل
۱۳۹۸
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت /

۰

۰

 ۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۴۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی
ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑــﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ ۷۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش روزﻧـﺎﻣﻪ ﺛﺮوت ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ،۱۳۹۷
 | ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻗـﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠـﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  | ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ  ۸٫۵درﺻﺪی را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

اﯾﺒﻨﺎ
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ | ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در | ﺳﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣـﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠـﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺳﭙﻨـﺪ و ﻧﻬـﺎب ﺑﺮﺧـﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽ روﻧـﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳـﯿﺪه
اﻧ ﺪ.
ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷـﺪ ۴۲
درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
| ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻗـﻢ ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠـﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ | ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
| ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  | ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه | ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ . ۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در | ﺳﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣـﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠـﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﯾﺒﻨﺎ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ د ر ﺳ ﺎ ل ۱۳۹۸
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰
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ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی
ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑــﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ ۷۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  - ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان - ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎ  -و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

۲۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺒﻨﺎ

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت د ر ﺳ ﺎ ل ۹۸
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ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی
ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨـﺎﻗﺼﻪ ﻣﺰاﯾـﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ،۱۳۹۷
 ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۹:۲۳



آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ
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ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر روزﻧـﺎﻣﻪ ﻋﺼـﺮاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴـﺨﻪ
اوﻟﯿـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر ) ،(۱۴۰۴-۱۳۹۹دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ،ﻃﯽ ﻧــﺎﻣﻪ ای ﺑـﻪ دﮐـﺘﺮ ﻣﺮﺟـﺎن ﻓﻘﯿﻪ
ﻧﺼـﯿﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗـﺪوﯾﻦ ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﺎدرات وﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺣـﻮزه ﺻــﺎدرات در ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﻣــﺬﮐﻮر ﺑﺮای رﻓـﻊ ﻣﻌﻀــﻼت ﺻــﺎدرات را ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻘــﺪﯾﺮ داﻧﺴـﺖ و ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد :ﺷــﻔﺎف ﺳـﺎزی
وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺻـﺎدرات ،اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ از وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﮕـﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ
ﮐﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
 ﻣﻌﻀــﻼت و ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی و ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ ﻫـﺎی ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل )ﺑـﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺸـﺎﻫﺮاه ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﻣﺮ
ﺻﺎدرات(.۲
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪه ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻓﻮل.۶

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮔﺮی و اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ اﻫﺮﻣﯽ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان در »ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر« ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر روزﻧـﺎﻣﻪ ﻋﺼـﺮاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴـﺨﻪ
اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر ) ،(۱۴۰۴-۱۳۹۹دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﻃﯽ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑـﻪ دﮐـﺘﺮ ﻣﺮﺟـﺎن ﻓﻘﯿﻪ
ﻧﺼـﯿﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﺎدرات وﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات در ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﻣــﺬﮐﻮر ﺑﺮای رﻓـﻊ ﻣﻌﻀــﻼت ﺻـﺎدرات را ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴـﺖ و ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﺷــﻔﺎف ﺳـﺎزی
وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدرات ،اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ از وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ
ﮐﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳـﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در ﺳـﻨﺪ ﻣـﺬﺑﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪ  ۸و
 ۹ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد.۱:
ﻣﻌﻀــﻼت و ﻣﺸــﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی و ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ ﻫـﺎی ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل )ﺑـﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺸـﺎﻫﺮاه ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﻣﺮ
ﺻﺎدرات(.۲
ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﭘـﺎدار ﻧﻤـﻮدن و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﺪن واﻗﻌﯽ و ﭘﺎﯾــﺪار ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﻨـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ )ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬـﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﺪن ﺗـﻮﺟﻪ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ﻟﮑـﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻤﮑــﺎﻧﯿﺰم ﻫــﺎی ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻈﺮ
اﺳﺖ(.۳
ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن واﻗﻌﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ؛ .۴
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻼﺳـﯿﮏ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣﻌﻀـﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ اﻣﺮ ﺻﺎدرات در
ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻮع ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی در ﭘﯿﺶ رو.۵
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪه ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻓﻮل.۶
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺎدرات و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ آﻧﻬﺎ واﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ رو
ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ.۷
اﯾﺠــﺎد ﯾــﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ از ﺑــﺎز ﯾﮕﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺻـﺎدرات و ﺗﻌﯿﯿـﻦ و ﺷــﻔﺎف ﻧﻤـﻮدن ﻧﻘﺶ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ.
و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ.۸:
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻣـﻮﺛﺮ در اﻣﺮ ﺻـﺎدرات از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ اﻫﺮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات.
.۹
اﯾﺠـﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ اﻣﺮ ﺻـﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ.
در اﯾـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر اﺷـﺎره ﺷــﺪه و آﻣـﺪه اﺳـﺖ :ﺑﯿﺶ از
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و ﺑﺎزوی دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات
ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در دوران
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ اﯾﻔـﺎ ﻧﻤـﻮده و اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺟﻬـﺎن ،اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ :در واﻗﻊ دوﻟﺘﻬﺎ ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﺷـﺶ
ﺷﮑـﺎف ﺑﺎزار و ﮐﻨﺘﺮل ر ﯾﺴﮏ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿـﺪی اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،اﺧﺘﯿـﺎرات و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺧـﺎص و ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ای از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ر ﯾﺴـﮏ
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﻮﺷـﺶ ز ﯾﺎﻧﺪﻫﯽ و ورﺷـﮑﺴﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ
دﺳـﺘﻪ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در اﺳـﻨﺎد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای و اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺑﻨـﺪﻫﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۷ذﮐﺮ ﺷــﺪه در ﺑﺨﺶ اول اﯾـﻦ ﻧــﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷــﺪه در ﺳــﻨﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤﮑــﺎری در اراﺋـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻻــزم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿـﮏ و ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸـﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری در اﻧﻌﻘﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﻤﮏ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿـﺎن ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و SMEﻫـﺎ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗـﺎدر اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را
اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴـﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﺸـﻪ
راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ) ،(۱۴۰۴-۱۳۹۹دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﻃﯽ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺟـﺎن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺼـﯿﺮی ،رﺋﯿﺲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﺎدرات وﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات در
ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺻﺎدرات را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدرات،
اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ از وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﮕـﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧـﻂ ﮐﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ
ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
 ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن واﻗﻌﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ؛ .۴
 ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺧﻮاﺳــﺘﺎر اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣﺤــﺪود ﺑـﻮدن ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺻـﺎدارت ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان )ذﯾـﻞ ﺑﺨﺶ  (۳-۵و ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺻﺎدرات )ذﯾﻞ ﺑﺨﺶ (۲-۸-۳ﺷﺪ.

ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر و ﺷﻔﺎﻓﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺷﻤﺎ و
اﻗﺘﺼﺎد :ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮔﺮی
و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ اﻫﺮﻣﯽ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان در »ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر« ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴـﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﺸـﻪ
راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ) ،(۱۴۰۴-۱۳۹۹دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ،ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺼـﯿﺮی ،رﺋﯿﺲ
ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗـﺪوﯾﻦ ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﺎدرات وﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
در ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺮای رﻓـﻊ ﻣﻌﻀــﻼت ﺻـﺎدرات را ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴـﺖ و ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزی وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺻـﺎدرات ،اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ از وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﮕـﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧـﻂ ﮐﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد
ﻧﮕﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳـﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در ﺳـﻨﺪ ﻣـﺬﺑﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪ  ۸و
 ۹ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد.۱ :
ﻣﻌﻀــﻼت و ﻣﺸــﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی و ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ ﻫـﺎی ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل )ﺑـﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺸـﺎﻫﺮاه ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﻣﺮ
ﺻﺎدرات( .۲
ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﭘـﺎدار ﻧﻤـﻮدن و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﺪن واﻗﻌﯽ و ﭘﺎﯾــﺪار ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﻨـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ )ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻤﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ(
.۳
ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن واﻗﻌﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ؛ .۴
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻼﺳـﯿﮏ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣﻌﻀـﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ اﻣﺮ ﺻﺎدرات در
ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻮع ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی در ﭘﯿﺶ رو .۵
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪه ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻓﻮل .۶
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺎدرات و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ آﻧﻬﺎ واﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ رو
ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ .۷
اﯾﺠــﺎد ﯾــﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ از ﺑــﺎز ﯾﮕﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺻـﺎدرات و ﺗﻌﯿﯿـﻦ و ﺷــﻔﺎف ﻧﻤـﻮدن ﻧﻘﺶ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ.
و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ.۸ :
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻣـﻮﺛﺮ در اﻣﺮ ﺻـﺎدرات از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ اﻫﺮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات.
.۹
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اﯾﺠـﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ اﻣﺮ ﺻـﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ.
در اﯾـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر اﺷـﺎره ﺷــﺪه و آﻣـﺪه اﺳـﺖ :ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و ﺑﺎزوی دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات
ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در دوران
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ اﯾﻔـﺎ ﻧﻤـﻮده و اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺟﻬـﺎن ،اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ :در واﻗﻊ دوﻟﺘﻬﺎ ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﺷـﺶ
ﺷﮑـﺎف ﺑﺎزار و ﮐﻨﺘﺮل ر ﯾﺴﮏ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿـﺪی اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،اﺧﺘﯿـﺎرات و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺧـﺎص و ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ای از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ر ﯾﺴـﮏ
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﻮﺷـﺶ ز ﯾﺎﻧﺪﻫﯽ و ورﺷـﮑﺴﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ
دﺳـﺘﻪ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در اﺳـﻨﺎد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای و اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺑﻨـﺪﻫﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۷ذﮐﺮ ﺷــﺪه در ﺑﺨﺶ اول اﯾـﻦ ﻧــﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷــﺪه در ﺳــﻨﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤﮑــﺎری در اراﺋـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻻــزم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿـﮏ و ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸـﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری در اﻧﻌﻘﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﻤﮏ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿـﺎن ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و SMEﻫـﺎ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗـﺎدر اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را
اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﭘﺲ از ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﻧﮑﺎت و ﻣﻮارد ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ در ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر،
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن  ۷ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﺷـﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ راه ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و اﻟﺰاﻣـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﯾﻞ در ﺑﺨﺶ"  ۸-۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات" و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ " -۲-۸-۳ﺗﺴـﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺻﻔﺤﻪ  "(۱۶و ﺑﺨﺶ"  -۳-۵ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ )ذﯾﻞ ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺎدرات ﺻﻔﺤﻪ  "(۲۶و ﯾﺎ "ﺑﺨﺶ -۴-۵ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ارﺗﻘﺎی
ﺗﺠﺎرت )ﺻﻔﺤﻪ  "(۲۷ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺧﻮاﺳــﺘﺎر اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣﺤــﺪود ﺑـﻮدن ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدارت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان )ذﯾﻞ ﺑﺨﺶ  (۳-۵و ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺻﺎدرات )ذﯾﻞ ﺑﺨﺶ (۲-۸-۳ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻮاردی ﭼﻮن وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾــﺎ ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ و ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ
اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤـﺪود ﺑﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ ﻫـﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎراﻧﻪ ﺳﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸـﻪ
راه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﻫــﺎ ﺿﺮورت ﺑــﺎزﻧﮕﺮی در ﺳــﻨﺪ ﻧﻘﺸـﻪ راه ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮐﺸـﻮر و ﺷــﻔﺎﻓﺘﺮ ﺷــﺪن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۸۱ 

۷۷۰ 

۴۹ 

۱۳:۰۴

ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای دو ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ۹۷ﺑﺎ  ۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻗﺮار داد ﺳـﭙﺮده ﮔــﺬاری ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻓﻌـﺎل ﺑـﺎ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان  ۲۶درﺻـﺪ رﺷـﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
#ﺑﺎﻧﮏ_ﺗﻮﺳﻌﻪ_ﺻﺎدرات
#ﺻﺎدرات_ﻏﯿﺮ_ﻧﻔﺘﯽ
#ﺗﺴﻬﯿﻼت
@int_trade

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۴۴

دﻳﻮان اﻗﺘﺼﺎد
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۶۳ 

۳۷۷۵ 

۱۵ 

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
... 

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی
ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۹۷ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑــﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ ۷۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ... .

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۶۱

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

Asretebar
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱

۸۵۱ 

۱

۱۳:۰۶

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
@asretebar

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن EDBI
 ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ /

۰

۰

۰

۰

۱۶ 

۰

۱۲:۰۵

دﮐـﺘﺮ اﮐـﺒﺮ ﮐﻤﯿﺠــﺎﻧﯽ ،ﻗــﺎﺋﻢ ﻣﻘــﺎم ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻃﯽ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑـﻪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۲:۴۷

ﮐ ﺎ رﮔ ﺰا ر ﺑ ﻮ رس ﭼ ﯿ ﺴ ﺖ ؟  +ﻟ ﯿ ﺴ ﺖ ﺑ ﻬ ﺘ ﺮ ﯾ ﻦ ﮐ ﺎ رﮔ ﺰا ر ی ﻫ ﺎ ی ﺑ ﻮ رس ا ﯾ ﺮا ن
 ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺮﺗﺮ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

در ﺗـﺐ و ﺗـﺎب ﺑـﻮرس ﺑﺴــﯿﺎری از ﺗـﺎزه وارد ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ،ﺑـﺎ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑـﻮرس آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﻻـزم را ﻧﺪارﻧـﺪ ،در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﻔﻬـﻮم ﮐـﺎرﮔﺰاری ﻣﯽ ﭘﺮداز ﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﻫـﺎی ﺑﻮرس اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـﻤﺎ ﻗﺮار داده اﯾﻢ-ﮐـﺎرﮔﺰار
ﺑﻮرس ﭼﯿﺴﺖ؟ +ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﺎی ﺑﻮرس اﯾﺮان

ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف او اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣـﺎ در اداﻣـﻪ ﺑﺼـﻮرت دﻗﯿـﻖ ﺗﺮ ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐـﺎرﮔﺰار آﺷـﻨﺎ ﻣﯽ ﺷـﻮﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﻫـﺎی ﺑـﻮرس
اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده اﯾﻢ.
ﮐـﺎرﮔﺰار ﺑـﻮرس ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﮐـﺎرﮔﺰار ﺑـﻮرس ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﺑﺴــﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮐـﻪ ﻗﺼـﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم را دارﻧـﺪ،
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ واژه ﮐﺎرﮔﺰاری آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺳﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﺧﺮ ﯾـﺪار و ﻓﺮوﺷـﻨﺪه را در ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﺑـﻪ ﻫﻢ وﺻـﻞ ﮐﺮده و در ازای اﯾﻦ ﮐـﺎر دﺳـﺘﻤﺰد ﯾـﺎ ﻫﻤـﺎن
ﮐﺎرﻣﺰد در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐـﺎرﮔﺰاریﻫـﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳـﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﺧﺬ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درآﯾﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم را دارﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ واژه ﮐﺎرﮔﺰاری آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺳﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﺧﺮ ﯾـﺪار و ﻓﺮوﺷـﻨﺪه را در ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﺑـﻪ ﻫﻢ وﺻـﻞ ﮐﺮده و در ازای اﯾﻦ ﮐـﺎر دﺳـﺘﻤﺰد ﯾـﺎ ﻫﻤـﺎن
ﮐﺎرﻣﺰد در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐـﺎرﮔﺰاریﻫـﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳـﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﺧﺬ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درآﯾﻨﺪ.

وﻇـﺎﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ وﻇـﺎﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ ﺻـﺮﻓﺎ ً واﺳـﻄﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ
ﺑﻠﮑـﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨــﻮﻋﯽ را اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫﻨــﺪ ،ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽـﻮن اراﺋـﻪ اﻋﺘﺒــﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼــﺗﯽ ،ﻣﺸــﺎوره ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺒـﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی و …
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ ،اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ازﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼـﺗﯽ :ﺑﺮﺧﯽ از ﮐـﺎرﮔﺰاریﻫـﺎ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺳــﻄﺢ ﮔﺮدش ﻣﻌﺎﻣﻼـﺗﯽ ﺷــﻤﺎ) ﻣﯿﺰان ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ﺷــﻤﺎ( ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒﺷﺪه ﺧﻮدﺷﺎن ،اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ) ﻣﺸﺎﺑﻪ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ ( را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺟـﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼـت در آن ﮐـﺎرﮔﺰاری را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ ز ﯾﺮا ﻣﺒﻠـﻎ ﺳـﻮدآوری ﺷــﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺸﺎوره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری :اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ.
ﺑﺴــﯿﺎری از اﻓﺮاد درزﻣﯿﻨـﮥ ﻏﯿﺮﻣــﺎﻟﯽ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ دارﻧــﺪ درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری در ﺑـﻮرس ﺑﺮای ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻗﺸـﺎر ﺟـﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺑﻮرس دار ﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺸﺎورهﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺳـﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﺎرﮔﺰاران ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼــﺗﯽ :ﻫﻤــﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﭘﯿﺶازاﯾـﻦ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾــﺪ ﺑــﺎﺑﺖ ﺧــﺪﻣﺎت اراﺋـﻪﺷــﺪه ﺟﻬـﺖ اﻧﺠــﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼـت در
ﮐـﺎرﮔﺰاریﻫـﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐـﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﺷـﻤﺎ اﺧـﺬ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳـﻘﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺨﻔﯿﻔﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﻫـﺎی ﺑﻮرس اﯾﺮان ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﻫـﺎی ﺑﻮرس اﯾﺮان ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑـﻮرس و اوراق و ﺑﻬــﺎدار در آﺧﺮ ﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺧـــﻮد ﮐــﻪ در اﺳـــﻔﻨﺪ  ۹۸ﻣﻨﺘﺸـــﺮ ﮐﺮده اﺳــﺖ ﺟﺰﺋﯿـــﺎت ﻫﻤــﻪ ﮐــﺎرﮔﺰاریﻫــﺎی ﺑﺮﺗﺮ را از ﺳــﻪ ﺟﻬــﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼــت

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد و ﺑﻠﻮک ﻋﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾـﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاریﻫـﺎ از ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰان ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼـت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ و ارزش ﮐـﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﮐﺎرﮔﺰاری ﻣﻔﯿﺪ ﺳـﻬﻢ ۲۳,۶۳
درﺻﺪ از ﮐﻞ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و .۱۴
 ۶درﺻﺪ از ﮐﻞ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺰاری آ ﮔﺎه  ۱۶,۵۲درﺻﺪ از ﮐﻞ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و .۱۰
 ۴درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺰاری ﻓﺎراﺑﯽ  ۴,۸۸درﺻﺪ از ﮐﻞ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و .۳
 ۱درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺰاری ﻣﺒﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۳,۳۵درﺻﺪ از ﮐﻼ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و .۲
 ۵درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ از ﺟﻬﺖ ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎرﮔﺰاری ﻣﻔﯿﺪ  ۱۴,۶۳درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﻪ ارزش ۲۸۱
ﻫﺰار و  ۲۶۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐـﺎرﮔﺰاری آ ﮔﺎه  ۱۰,۴درﺻــﺪ از ارزش ﮐــﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼــت را ﺑـﻪ ارزش  ۱۹۹ﻫﺰار و  ۸۸۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل را ﻧﺼـﯿﺐ ﺧـﻮد ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﮐﺎرﮔﺰاری ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻬﻢ  ۴,۶۶درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ارزش  ۸۹ﻫﺰار و  ۶۰۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺰاری ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻬﻢ  ۴,۲درﺻﺪی از ﮐﻞ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ارزش  ۷۷ﻫﺰار و  ۶۶۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣـﻞ رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﻫﺎی ﺑﻮرس اﯾﺮان ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻔﯿﺪ آ ﮔﺎه
ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻓﺎراﺑﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺒﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺪار
ﺗـﺪﺑﯿﺮﮔﺮان ﻓﺮدا آﯾﻨـﺪه ﻧﮕﺮ ﺧـﻮارزﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺠﺎرت ﺳﻬﻢ آﺷـﻨﺎ ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺳﻬﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺑـﻮرس ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان اﯾﺴﺎﺗﯿﺲ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر اﻣﯿﻦ آوﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ
آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯿﺎن ﺻﺒﺎ ﺟﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻮرﺳﯿﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﯿﺮوزه آﺳـﯿﺎ آﺗﯽ ﺳـﺎز ﺑـﺎزار ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺳﺮﻣــﺎﯾﻪ و داﻧﺶ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی
ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻬﮕﺰ ﯾﻦ آرﻣـﺎن ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﻣﯿﻦ ﺳـﻬﻢ رﺿﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺳﭙﻬﺮ
ﭘﺎرت ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﻧﮏ دی داﻧﺎﯾﺎن ﭘﺎرس ﻣﻠﻞ ﭘﻮﯾﺎ ارگ ﻫﻮﻣﻦ آﺑﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺎر آﻓﺮ ﯾﻦ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ داﻧﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دﻧﯿﺎ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آرﻣﻮن ﺑﻮرس ﻣﻬﺮآﻓﺮ ﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻨﺪ آﭘﺎداﻧﺎ ﺗﻮازن ﺑﺎزار ﻣﺪﺑﺮ آﺳﯿﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﺮدا ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎرز ﺑﻬﭙﺮور دﻧﯿﺎی ﺧﺒﺮه ﻣﺸﺎوران ﺳﻬﺎم ﺳﻬﺎم ﭘﮋوﻫﺎن ﺷﺎﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ
راﻫﻨﻤﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاران ﺳﻬـﺎم ﮔﺴﺘﺮان ﺷـﺮق ﺑﺮﻫﺎن ﺳـﻬﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎﺑﮕﻮن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳـﻬﻢ ﺳﯽ وﻟﮑﺲ ﻧﮕـﺎه ﻧﻮﯾﻦ اﺑﺮاز
اﯾﻤﻦ آﻓﺘـﺎب درﺧﺸﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺘـﺎره ﺟﻨﻮب آﺗﯿﻪ ﭘﺎرس اﯾـﺪه ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم راﻫﺒﺮد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺮان ﺳﻬﺎم
آر ﯾﺎ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ آذﯾﻦ ﺳﺎوآﻓﺮ ﯾﻦ آراد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻤﺎدﺷﺎﻫﺪان ﺑﻬﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎ اﻣﯿﺪ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان ﺳﻬﻢ دﻟﯿﺮان
ﭘﺎرس ﺳﻬﻢ ﯾﺎر ﺟﻬﺎن ﺳﻬﻢ دﻧﯿﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎک ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ارزش آﻓﺮ ﯾﻦ اﻟﻮﻧﺪ ﭘﺎرس ﻧﻤﻮدﮔﺮ ﮔﺮدآورﻧﺪه:
ﻓﺮﺣﺎن ﻣﺮادی
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۶۴

 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴـﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر
) ،(۱۴۰۴-۱۳۹۹دﮐــﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ،ﻃﯽ ﻧــﺎﻣﻪ ای ﺑــﻪ دﮐــﺘﺮ ﻣﺮﺟــﺎن ﻓﻘﯿــﻪ ﻧﺼــﯿﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت و
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﺎدرات وﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای
رﻓـﻊ ﻣﻌﻀــﻼت ﺻــﺎدرات را ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻘــﺪﯾﺮ داﻧﺴـﺖ و ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﺷــﻔﺎف ﺳـﺎزی وﺿــﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺻـﺎدرات ،اراﺋـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ از
وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﮕـﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧـﻂ ﮐﻠﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻧﮕـﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
 در اﯾـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر اﺷـﺎره ﺷــﺪه و آﻣـﺪه اﺳـﺖ :ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴـﺖ و ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان و ﺑـﺎزوی دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﺻـﺎدرات
ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی را در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در دوران
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ،اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ
ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای و اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺳـﺘﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺒـﻮده ﺑﻪ ﮔـﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻻـدﺳﺘﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮔﺮی و اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ اﻫﺮﻣﯽ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان در »ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر« ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﭘﯽ اﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺴـﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر
) ،(۱۴۰۴-۱۳۹۹دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ،ﻃﯽ ﻧــﺎﻣﻪ ای ﺑـﻪ دﮐـﺘﺮ ﻣﺮﺟــﺎن ﻓﻘﯿـﻪ ﻧﺼــﯿﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺗﻼـش ﻣﺘﻮﻟﯿـﺎن ﺗـﺪوﯾﻦ ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﺎدرات وﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات در ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣـﺬﮐﻮر
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺻﺎدرات را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدرات ،اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ از
وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﮐﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳـﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در ﺳـﻨﺪ ﻣـﺬﺑﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪ  ۸و
 ۹ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد.۱ :
ﻣﻌﻀــﻼت و ﻣﺸــﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی و ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ ﻫـﺎی ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل )ﺑـﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺸـﺎﻫﺮاه ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﻣﺮ
ﺻﺎدرات( .۲
ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﭘـﺎدار ﻧﻤـﻮدن و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﺪن واﻗﻌﯽ و ﭘﺎﯾــﺪار ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﻨـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ )ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻤﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ(
.۳

ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن واﻗﻌﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ؛ .۴
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻼﺳـﯿﮏ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣﻌﻀـﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ اﻣﺮ ﺻﺎدرات در
ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻮع ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی در ﭘﯿﺶ رو .۵
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪه ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻓﻮل .۶
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺎدرات و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ آﻧﻬﺎ واﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ رو
ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ .۷
اﯾﺠــﺎد ﯾــﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ از ﺑــﺎز ﯾﮕﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺻـﺎدرات و ﺗﻌﯿﯿـﻦ و ﺷــﻔﺎف ﻧﻤـﻮدن ﻧﻘﺶ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ.
و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ.۸ :
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻣـﻮﺛﺮ در اﻣﺮ ﺻـﺎدرات از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ اﻫﺮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات.
.۹
اﯾﺠـﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ اﻣﺮ ﺻـﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ.
در اﯾـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر اﺷـﺎره ﺷــﺪه و آﻣـﺪه اﺳـﺖ :ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و ﺑﺎزوی دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات
ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در دوران
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ اﯾﻔـﺎ ﻧﻤـﻮده و اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺟﻬـﺎن ،اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ :در واﻗﻊ دوﻟﺘﻬﺎ ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﺷـﺶ
ﺷﮑـﺎف ﺑﺎزار و ﮐﻨﺘﺮل ر ﯾﺴﮏ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿـﺪی اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،اﺧﺘﯿـﺎرات و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺧـﺎص و ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ای از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ر ﯾﺴـﮏ
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﻮﺷـﺶ ز ﯾﺎﻧﺪﻫﯽ و ورﺷـﮑﺴﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ
دﺳـﺘﻪ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در اﺳـﻨﺎد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای و اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺑﻨـﺪﻫﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۷ذﮐﺮ ﺷــﺪه در ﺑﺨﺶ اول اﯾـﻦ ﻧــﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷــﺪه در ﺳــﻨﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤﮑــﺎری در اراﺋـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻻــزم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿـﮏ و ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸـﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری در اﻧﻌﻘﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﻤﮏ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿـﺎن ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و SMEﻫـﺎ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗـﺎدر اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را
اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﭘﺲ از ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﻧﮑﺎت و ﻣﻮارد ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ در ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر،
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن  ۷ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﺷـﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ راه ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و اﻟﺰاﻣـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﯾﻞ در ﺑﺨﺶ"  ۸-۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات" و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ " -۲-۸-۳ﺗﺴـﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺻﻔﺤﻪ  "(۱۶و ﺑﺨﺶ"  -۳-۵ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ )ذﯾﻞ ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺎدرات ﺻﻔﺤﻪ  "(۲۶و ﯾﺎ "ﺑﺨﺶ -۴-۵ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ارﺗﻘﺎی

ﺗﺠﺎرت )ﺻﻔﺤﻪ  "(۲۷ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺧﻮاﺳــﺘﺎر اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣﺤــﺪود ﺑـﻮدن ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدارت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان )ذﯾﻞ ﺑﺨﺶ  (۳-۵و ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺻﺎدرات )ذﯾﻞ ﺑﺨﺶ (۲-۸-۳ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻮاردی ﭼﻮن وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاﯾﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾــﺎ ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ و ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ
اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤـﺪود ﺑﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ ﻫـﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎراﻧﻪ ﺳﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸـﻪ
راه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
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 روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ /
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 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی
ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ رﺷـﺪ  ۴۲درﺻـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  | ۹۷ﻣــﻮاﺟﻪ ﺑــﻮده و از رﻗـﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ ۷۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن | ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎروﮐـﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ ۳۵ ،۱۳۹۷
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻗـﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠـﻎ  | ۶۲ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در س ال  ،۹۸ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن EDBI
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ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
آن .ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮ را در اداﻣﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
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Exim News

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧــﺒﺮی ﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،اﮐـﺒﺮ ﮐﻤﯿﺠــﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﻧــﺎﻣﻪ ای ﺑـﻪ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﻣﺮاﺗـﺐ ﻗــﺪرداﻧﯽ ﺧـﻮد را از
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴـﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﻋﻼم ﮐﺮد.
در ﻣﺸـﺮوح اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻼم و
اﺣﺘﺮام

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻻﯾﻖ

اﺳﺖ و در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎل " ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ " ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه .
ﺗﺤﻘــﻖ ﺳـــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی دوﻟــﺖ ﺗــﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﯾــﺪار اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸــﻮر ﺑــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺮخ ﺳــﻮد در ﺑــﺎزار ﻣﺰﺑـﻮر ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬــﺎی اﺧﯿﺮ )از ﺳــﺎل  ۱۳۹۴ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل  (۱۲۹۸ﻗﻄﻌـﺎ ﺑــﺪون ﻫﻤﯿـﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎزار ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳـﯿﻠﻪ از ﺣﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن در آن ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ر ﯾــﺎﻟﯽ در ﺳﺎﻟﻬـﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﺗﻘــﺪﯾﺮ و ﺗﺸــﮑﺮ ﻧﻤـﻮده و از ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﺗﻮﻓﯿـﻖ روز اﻓﺰون ﺷــﻤﺎ را در ﺟﻬـﺖ ﻧﯿـﻞ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ
اﮐﺒﺮ ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ  ۴۲د رﺻ ﺪ ی ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ﻋ ﻄ ﺎ ﯾ ﯽ ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن د ر
ﺳ ﺎ ل  : : ۱۳۹۸ﭘ ﺎ ﯾ ﮕ ﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی و ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ﻧ ﻮ آ و را ن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۴۲درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻮآوران آﻧﻼـﯾﻦ -ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ
رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻧﻮآوران آﻧﻼـﯾﻦ -ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ
رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
و ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 دﮐﺘﺮ ﭘﯿﮑـﺎرﺟﻮ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ آرﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود :در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ آرﻣﺎن و اﻧﺠﻤﻦ
رادﯾﻮﻟﻮژی اﯾﺮان ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤـﺎم ﭘﻮﺷـﺶ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﺰﺷـﮑﺎن
رادﯾﻮﻟﻮژ ﯾﺴﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷـﻌﺐ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ آرﻣﺎن در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ؛ اﻣﮑﺎن ﺧﺮ ﯾﺪ
و ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی آرﻣﺎن  ۲۴ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤـﻪ آرﻣـﺎن در ﭘﺎﯾـﺎن اﻓﺰود :ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن رادﯾﻮﻟـﻮژ ﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ آرﻣـﺎن  ۲۴ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ .Armanins۲۴
 com در ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺳــﭙﻨﺪ و ﻧﻬـﺎب ﺑﺮﺧـﻂ ازﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
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ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﺑـﺎ رﺷـﺪ ۴۲
درﺻﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑﻮده واز رﻗﻢ  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ، ۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧـﮏ اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑﺎ رﺷـﺪ ۲۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳـﺎل  ۹۸ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ،رﺷﺪ .۸
 ۵درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۷و در ﺑﺨﺶ ﻣــﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﻠــﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺪون ر ﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ اوراق ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ
را ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺪون ر ﯾﺴﮏ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ-ﻫﯿﺒﻨﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﮔﻮاﻫﯽ
ﺳـﭙﺮده ﻣـﺪت دار وﯾﮋه ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻋـﺎم ،اﻧﺘﺸـﺎر اﯾﻦ اوراق ﮔﻮاﻫﯽ ﺳـﭙﺮده را از  ۲۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟﺎری در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤـﺪﺣﺴﻦ ﻣﺮادی ،ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻃﺮح و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ اوراق
ﭘﺮداﺧﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اوراق ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺎﻧـﺎم و اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺳﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴـﺎب اﯾﻦ اوراق
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۸درﺻـﺪ ﺑـﻮده و ﻣﻌـﺎف از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫـﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫـﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮادی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺪت اوراق ﺟﺪﯾـﺪ ﯾـﮏ ﺳـﺎﻟﻪ اﺳـﺖ ،ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :اﯾـﻦ اوراق ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش در
ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ را دارد وﺳﺎﯾﺮوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ۱۵ ،درﺻـﺪ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه ،اﻣـﺎ اﯾﻦ اوراق دارای ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﺎﻻـﻧﻪ ۱۸
درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻃﺮح و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ اوراق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣﺎ
ر ﯾﺴـﮏ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارد ،ﺣـﺎل آن ﮐـﻪ ﺧﺮ ﯾـﺪ اوراق ﮔـﻮاﻫﯽ ﺳـﭙﺮده ﺑـﺪون ر ﯾﺴـﮏ ﺑـﻮده و از اﯾـﻦ ﺟﻬﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری
ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ اوراق ﭼﻪ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺎ ﺳـﭙﺮده ﮔـﺬاری ﯾـﮏ ﺳـﺎﻟﻪ دارد ،ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﯾـﮏ ﻣـﻮرد آن
ﺳـﻮد ﺑﺎﻻـﺗﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ﮐﺮدم ،ﻣﻮﺿـﻮع دوم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﺧﺮ ﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﺳﺮرﺳـﯿﺪ اﯾﻦ اوراق ۱۰
درﺻـﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزﺧﺮ ﯾـﺪ ﺳﭙﺮده ﻫـﺎی ﯾـﮏ ﺳـﺎﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺰ ﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮادی ﺗﻔـﺎوت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اوراق ﺑﺎ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻣـﺪت دار را ﺣﺠﻢ ﻣﺤـﺪود آن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺻﻮﻻ در ﺳﭙﺮده ﻫﺎی
ﻣــﺪت دار ﻇﺮﻓﯿـﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ ،اﻣـﺎ ﺣﺠـﻢ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺟﺪﯾــﺪ ﻣﺤــﺪود ﺑـﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اوراق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﺟﺮ ﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮ ﯾﺪ اﯾﻦ اوراق ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺻـﺪور و ﺗﻤﺪﯾـﺪآﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ رادﯾﻮﻟﻮژ ﯾﺴﺖ ﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ ﻓﺮوش و ﺗﻤﺪﯾـﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﺰﺷـﮑﺎن
رادﯾﻮﻟﻮژ ﯾﺴﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آرﻣﺎن  ۲۴آﻏﺎز ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﭘﯿﮑـﺎرﺟﻮ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ آرﻣـﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود :در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ آرﻣﺎن و اﻧﺠﻤﻦ
رادﯾﻮﻟﻮژی اﯾﺮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﺰﺷﮑﺎن
رادﯾﻮﻟـﻮژ ﯾﺴﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﻓﺮوش از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺷــﻌﺐ و ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﯽ ﻫـﺎی ﺑﯿﻤـﻪ آرﻣـﺎن در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸـﻮر ؛ اﻣﮑـﺎن
ﺧﺮ ﯾﺪ و ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی آرﻣﺎن  ۲۴ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﯾـﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ رادﯾﻮﻟـﻮژی ،دﺳﺘﯿـﺎران رادﯾﻮﻟـﻮژی و ﻓﻠﻮﺷـﯿﭗ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رادﯾﻮﻟﻮژی )ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭘﺲ از ﺗﺨﺼﺺ رادﯾﻮﻟﻮژی( را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤـﻪ آرﻣـﺎن در ﭘﺎﯾـﺎن اﻓﺰود :ﮐﻠﯿـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن رادﯾﻮﻟـﻮژ ﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ آرﻣـﺎن  ۲۴ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ .Armanins۲۴
 comدر ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۷۳

