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ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
آﻓﺘﺎب  ۱۱۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺑﻼغ ﺷﺪ
 اﺳـﺤﺎق ﺟﻬـﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺳﺎل  ۱۳۹۹را اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﻮز  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روزآﻣﺪ ﮐﺮدن ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﻮق اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﯾﻮر
 روزآﻣــﺪ ﮐﺮدن ﺗﻌﻬــﺪات ﻣﻌــﻮق اﯾﺮانﺧــﻮدرو ﺗــﺎ ﺷـــﻬﺮ ﯾﻮر  -ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﯾﺮاﻧﯽ  ،اﻓﺘﺨــﺎر ﻣﻠﯽ  ،اﻗﺘــﺪار
ﺟ ﻬﺎﻧ ﯽ
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺎ ﻣ ﻪ ر و ﺳﺎ ی ﮐ ﻤ ﯿ ﺴ ﯿ ﻮ ن ﻫﺎ ی ﻣ ﺠﻠ ﺲ ﺑ ﻪ ر و ﺣﺎﻧ ﯽ
 روﺳﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﻠﺲ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی وﻣﻌﯿﺸﺘﯽ وﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ
ﮐﺮدﻧـﺪ :روﻧـﺪ ﻫﻔﺖ ﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎر ﯾـﺦ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﻧـﺪ،
ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

 ۶ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﻢ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﯾﺮ
 ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﺳــﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑــﺎزار ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺗــﺎﯾﺮ ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،واردات و ﻓﺮوش اﻧـﻮاع
ﻻ ﺳ ﺘ ﯿ ﮏ ﺷ ﺪ هاﻧ ﺪ .
اﻧﺘﺨﺎب  ۷۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وز ﯾﺮ ﻧﻔﺖ :ﺑﻨﺰ ﯾﻦ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﻪ وﻧﺰوﺋﻼ ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ  /ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل در ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 وز ﯾﺮ ﻧﻔـﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻨﮕـﻮﻧﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﻨﺰ ﯾـﻦ ﺧﯿﺮاﺗﯽ ﺑـﻪ وﻧﺰوﺋﻼـ دادﯾﻢ در ﺣـﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣـﺎ ﺑﻨﺰ ﯾﻦ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﻫﻢ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺸـﯽ از ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻨﺰ ﯾﻦ ﺑﻪ وﻧﺰوﺋﻼ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و
ا ﯾ ﻦ ﭘ ﻮ ل ﺑ ﻪ دا ﺧ ﻞ ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺮاﻣﭗ :ﺑﻮﻟﺘﻮن »دﯾﻮاﻧﻪ« اﺳﺖ!
 در آﺳـﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸـﺎر ﮐﺘـﺎب ﺧـﺎﻃﺮات ﺟـﺎن ﺑﻮﻟﺘـﻮن در ﺧﺼـﻮص ﺧـﺎﻃﺮات دوران ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﺶ در ﮐـﺎخ ﺳـﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣـﻞ اﻧﺘﻘـﺎدات ﺷـﺪدی از
ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮ ﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻣﺸﺎور ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرش را "دﯾﻮاﻧﻪ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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۱

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق در ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ


اﻧﺘﺨﺎب  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﺣﺎﻧﯽ :ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﮐﻤﮏ در ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک ﺣﺪاﮐﺜﺮی در ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن اراﺿـﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴـﮑﻦ ،وزارت راه و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی را
در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک و روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺎﺟﺮای وار ﯾﺰ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮدم


وار ﯾﺰ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻌـﺪادی از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻗﻠﻌﻪﮔﻨـﺞ و ﻣـﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣـﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ را ﭘﺎی ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺮار داد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﯾ ﮏ ﺧ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ ه ﭘﺎ پ ﺑ ﻪ ﺑ ﯿ ﻤﺎ ر ی ﮐ ﺮ وﻧﺎ ﻣ ﺒ ﺘ ﻼ ﺷ ﺪ
 ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧـﺎی رﺿﺎ ﺑﻬﺮام )ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﭘﺎپ( ﭼﻨـﺪ روزی اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ اﻋﻼم ﺷـﺪه اﺳﺖ .او اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ
ﻣﯽﺑﺮد.
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۲

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

۴

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ارز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

۴

ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

۴

ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

۴

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

۱

ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ICCاﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ
ا ﺧ ﺒﺎ ر ﮐ ﻮﺗﺎ ه
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
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روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۱

ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ

۴

۳

۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۰۹:۳۹

ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
 ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘـﻮل ﻧﯿـﻮز ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی درﺑـﺎره اﻇﻬـﺎرات اﺧﯿﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و
ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤـﻞ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺷـﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮوری ﺗﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﮐﺸـﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧـﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
واردات از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺣـﺎل ﺗﻌﻬــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣـﻮاﻟﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ا ﻋ ﻼ م ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺿـﺮورت اﯾـﻦ اﻗـﺪام واﺿـﺢ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺜﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠـﺎری
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد ﻣﺎ
ﻫﯿـﭻ ﻣﺸـﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﯿﺶ از ارزش ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺳـﺮ ﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ،ارز ﺣﺎﺻﻞ از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۱۱درﺻﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و  ...ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻤﺮک و ﻋـﻮارض در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز
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۵

ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸـﻮق ﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﯾﺒﻨﺎ درﺑﺎره اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ | ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤـﻞ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮوری ﺗﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات از اﯾﻦ ﻣﺤـﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺣـﺎل ﺗﻌﻬــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣـﻮاﻟﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷـﺪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ا ﻋ ﻼ م ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺿـﺮورت اﯾـﻦ اﻗـﺪام واﺿـﺢ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺜﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠـﺎری
ﮐﺸـﻮر ﺑﺎزﮔﺮددﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در اداﻣـﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ار ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸـﻮر ﺑــﺎزﮔﺮدد ﻣـﺎ ﻫﯿــﭻ ﻣﺸــﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧــﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ارزش ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﻞ و ﻓﺼـﻞ ﺷـﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮ ﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ،ارز ﺣﺎﺻﻞ از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۱۱درﺻﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑــﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﯾﺒﻨــﺎ درﺑــﺎره اﻇﻬــﺎرات اﺧﯿﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری و ر ﯾﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤـﻞ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺷـﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮوری ﺗﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات از
اﯾ ﻦ ﻣ ﺤ ﻞ ﺗﺎ ﻣﯿ ﻦ ﺷ ﻮ د.
وی اﻓﺰود :ﺣـﺎل ﺗﻌﻬــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣـﻮاﻟﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ا ﻋ ﻼ م ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺿـﺮورت اﯾـﻦ اﻗـﺪام واﺿـﺢ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺜﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠـﺎری
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد ﻣﺎ
ﻫﯿـﭻ ﻣﺸـﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﯿﺶ از ارزش ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺳـﺮ ﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ،ارز ﺣﺎﺻﻞ از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۱۱درﺻﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 5ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و  ...ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻤﺮک و ﻋـﻮارض در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮ ز

۰۷:۰۰

ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸـﻮق ﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
| ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎروﮐـﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺒﻨﺎ درﺑﺎره اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ر ﯾﯿﺲ ﮐﻞ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼـﻮص ﻟﺰوم ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر و ﮐـﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ و ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤـﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮوری ﺗﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت در
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای واردات از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺣـﺎل ﺗﻌﻬــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣـﻮاﻟﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ا ﻋ ﻼ م ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺿـﺮورت اﯾـﻦ اﻗـﺪام واﺿـﺢ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺜﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠـﺎری
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
| ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد ﻣﺎ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 5ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﻫﯿـﭻ ﻣﺸـﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﯿﺶ از ارزش ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳـﺮ ﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
| ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ،ارز ﺣﺎﺻﻞ از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
| ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۱۱درﺻﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و  ...ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻤﺮک و ﻋـﻮارض در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۱:۵۸

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺷﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر /

۰
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 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﻧﯿـﻮز  -دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻮرای
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﻮز  -دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﻮز ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﺟﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ
ﻧﺸــﺴﺖ از ﺑﯿـﻦ داوﻃﻠﺒــﺎن ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿــﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ اﯾـﻦ اﺗــﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴــﻌﻮد
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی ﻧﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳــﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات و ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾـﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل
اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب ﺷ ﺪﻧ ﺪ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری
د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻓ ﻌـ ﺎ ﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨـ ﺪ و ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻞ ﻣ ﺒ ﺎ د ﻻـ ت و ﻓ ﻌـ ﺎ ﻟ ﯿ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﺗ ﺠ ﺎ ر ی و ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی ﺑ ﯿ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ ﺑ ﺮ ا ﺳ ﺎ س ا ﺻ ﻮ ل ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د
ﺑﺎزار و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻋﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،اراﺋﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت
از ﻃﺮ ﯾﻖ داوری و ﺳـﺎﯾﺮ روشﻫـﺎی ﺣـﻞ اﺧﺘﻼـف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﮐﻠﯿﻪ
ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن ،ﺗﺠـﺎرت ،ﺧــﺪﻣﺎت و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری و … از ﺟﻤﻠـﻪ زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 5ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۹۲۹ 

۵۵۲۳ 

۳۶ 

۲۱:۰۳

#ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﯿﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،ﺑﻨﯿﺎدی و ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل زﮔﻠﺪﺷﺖ
ﺗ ﺤﻠﯿ ﻞ ﺗ ﮑﻨﯿ ﮑﺎ ل ﻗﻨﯿ ﺸﺎ
ﺗ ﺤﻠﯿ ﻞ ﺗ ﮑﻨﯿ ﮑﺎ ل ﺷﭙﺘ ﺮو
ﮔﺰارﺷﺎت روزاﻧﻪ ﺑﺎزار
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹دﺳﺎﻧﮑﻮ
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹ﻗﺸﻬﺪ
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹ﺳﺘﺮان
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹ﻣﺪاران
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹ﻫﺎی وب
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹ﮐﺘﺮام
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹رﻣﭙﻨﺎ
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹ﻓﻤﻠﯽ
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹ﺑﺎﻟﺒﺮ
ﮔﺰارش ﺧﺮداد  ۹۹ﭘﮑﺮﻣﺎن

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 5ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ICC
اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب ﺷ ﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب ﺷ ﺪ .
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،در ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(ICC
آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ،ﮐﻮروش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن و ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
 ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ از  ۱۳۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﺎق در ۸۶ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷ ﺪ ه اﻧ ﺪ .

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب ﺷ ﺪ .
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،در ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(ICC
آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ،ﮐﻮروش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن و ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در س ﻃﺢ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ از  ۱۳۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﺎق در ۸۶ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷ ﺪ ه اﻧ ﺪ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 5ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۰:۱۰

ا ﺧﺒﺎ ر ﮐ ﻮﺗﺎ ه
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨـﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷــﺪ دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻧﮏ
ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣـﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﺷ ﺪ.
 ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨـﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان،
ﺣﺴــﯿﻦ ﺳــﻼح ورزی ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐــﻞ ﺳـــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻬﮕﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﺂﺑــﺎدی ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﮐــﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾــﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
 ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨـﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷــﺪ دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻧﮏ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﺷ ﺪ.
ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨـﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ از ﺑﯿـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان،
ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐــﻞ ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻬﮕﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﺂﺑــﺎدی ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨـﺎﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاری
د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﺪ .
ﻣﺸﻮﻗﻬـــﺎی ﺻـــﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑـــﺎزﮔﺸﺖ ارز ﻣـــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿـــﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﻮﻗﻬــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی درﺑــﺎره اﻇﻬــﺎرات اﺧﯿﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼـﻮص ﻟﺰوم ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤﻞ
ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺷـﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮوری ﺗﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺣـﺎل ﺗﻌﻬــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣـﻮاﻟﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ا ﻋ ﻼ م ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺿـﺮورت اﯾـﻦ اﻗـﺪام واﺿـﺢ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺜﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠـﺎری
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
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ﺗﺨﻔﯿﻔـﺎت ﻧﺮخ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸـﻮق ﻫـﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۱درﺻﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و  ...ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

۵
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺷﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
 ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن
ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان،
ﺣﺴــﯿﻦ ﺳــﻼح ورزی ﺗـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
 از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖ.

دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان،
ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی ﺗـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ؛ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳــﺘﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ،ﮔﺴـﺘﺮش ﺗﺠـﺎرت و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـ ﺬ ا ر ی د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻓ ﻌـ ﺎ ﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨـ ﺪ و ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻞ ﻣ ﺒ ﺎ د ﻻـ ت و ﻓ ﻌ ﺎ ﻟ ﯿ ﺘ ﻬـ ﺎ ی ﺗ ﺠـ ﺎ ر ی و ا ﻗ ﺘ ﺼـ ﺎ د ی ﺑ ﯿ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ ﺑ ﺮ ا ﺳـ ﺎ س ا ﺻ ﻮ ل
اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺎزار و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات وﻋﺮﻓﻬـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اراﺋﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ و راه ﺣـﻞ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ
اﺧﺘﻼﻓـﺎت از ﻃﺮ ﯾﻖ داوری و ﺳـﺎﯾﺮ روﺷـﻬﺎی ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن ،ﺗﺠﺎرت ،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و  ...از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .

۵
ﺗﯿ ﺮ
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دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات
 ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮ ز

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻃﻼﯾﯽ  ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره

دﮐــﺘﺮ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻣﺸـﻮقﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑــﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻــﺎدرات ۰۴/۰۴/۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻃﻼﯾﯽ  ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ر ﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص
ﻟﺰوم ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز
ﮐﺸـــﻮر ﺑﺎﯾـــﺪ از ﻣﺤـــﻞ ﺻـــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـــﺘﯽ ﺗـــﺎﻣﯿﻦ ﺷـــﻮد و از ﺟﻤﻠــﻪ ﺿـــﺮوری ﺗﺮ ﯾــﻦ اﻗـــﺪاﻣﺎت در ﮐﺸـــﻮر اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات از
اﯾ ﻦ ﻣ ﺤ ﻞ ﺗﺎ ﻣﯿ ﻦ ﺷ ﻮ د.
وی اﻓﺰود :ﺣـﺎل ﺗﻌﻬــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣـﻮاﻟﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ا ﻋ ﻼ م ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺿـﺮورت اﯾـﻦ اﻗـﺪام واﺿـﺢ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺜﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠـﺎری
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد ﻣﺎ
ﻫﯿـﭻ ﻣﺸـﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﯿﺶ از ارزش ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺳـﺮ ﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ،ارز ﺣﺎﺻﻞ از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۱۱درﺻﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و … ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻤﺮک و ﻋـﻮارض در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﺒﻨﺎ  :leyla Previous ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد About leyla
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