ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

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

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

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.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺳ ﺘ ﻮ ن

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۹

ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۵

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی  ،ﻣﻂ ح ﮐﺮد:ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﮏ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

۵

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

۴

ﻣﺸﻮقﻫﺎی ادراﺗﯽ ز ﯾﺎدی دار ﯾﻢ!

ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز

۵

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۵

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ICC

ﻧ ﻔ ﺖ ﻣﺎ

۴

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ICC

ﺻ ﺪا ی ﺑﺎﻧ ﮏ

۴

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ  ICCﺷﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

۴

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب ﯾﺰد

۲

ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
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ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻣﺸﻮقﻫﺎی 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.
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
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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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 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدرات ﺑﺴﯿﺎر 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.
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.
ﻧﺎﯾﺐر ﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎتﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات :ﺷﺘﺎبﺑﺨﺸـﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮان ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺳﺖ
ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل »ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ« ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی و
اﯾﺠﺎد ﻃﺮحﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮان ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،اﻣﯿﺮ ﯾﻮﺳـﻔﯿﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼـﯽ
ﻧﻔـﺖ ،ﮔـﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ در ﺷـﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﭘﯿﺸـﺒﺮد اﻫـﺪاف و ﻃﺮحﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪای و
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯽ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻣـﺎﻟﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺣـﺎﻣﯽ و در ﮐﻨـﺎر ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﻣﺮوز ،اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷـﻮار اﻗﺘﺼـﺎدی در دوران ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﮔﻔﺖ :ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔـﺎز و ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻌﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ در دوران ﺗﺤﺮ ﯾﻢ دﯾﺪهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺳــﻔﺎرش اﻧﺠــﺎم ﮐـﺎر ﺑﺮای ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪﻫـﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷــﺪه و ﻧﯿـﺎز ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت و
اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧــﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿــﺎت ﻣــﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧــﮏ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اداﻣـﻪ داد :اﺗﻔـﺎق ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ ﮐـﻪ ﺿــﺮورت ﻫﻤﮑـﺎری ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را اﻓﺰاﯾﺶ داد ،ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺧﺮ ﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﺴﯿﻪﻓﺮوﺷﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻓﺰاﯾﻨﺪه ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﺣﯿﺎی ﺧﺮ ﯾـﺪ اﻋﺘﺒﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ،ﻃﺮح ﻃﺮاوت را در ﺳﺎل
 ١٣٩٨اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮده و ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻌــﺎون ﺳــﺎﺑﻖ اﻋﺘﺒــﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺰ ﯾـﺖﻫـﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﻃﺮح ﻃﺮاوت ﮔﻔـﺖ :در ﻗـﺎﻟﺐ اﯾﻦ
ﻃﺮح ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﺴﯿﻪ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻋﺘﺒﺎرات اﺳـﻨﺎدی ر ﯾﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺎم ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش اﺣﯿﺎ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز وﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧـﺎﺋﺐ ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪه اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎزﻧـﺪﮔﺎن
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻣﻀـﺎی ﻗﺮارداد ٢٥ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺖ :در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ و ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ وﯾﮋهای را در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﯾﻮﺳــﻔﯿﺎن ﻃﺮح ﻃﺮاوت را اﺣﯿﺎﮐﻨﻨــﺪه اﻋﺘﺒــﺎرات اﺳــﻨﺎدی ر ﯾـﺎﻟﯽ داﻧﺴـﺖ و اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑـﺎ اﺣﯿـﺎی اﯾـﻦ اﺑﺰار ﺧﺮ ﯾــﺪ و
ﻓﺮوش ﻧﺴﯿﻪ در ﮐﺸﻮر روﻧﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭼﺮخ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۸

وی ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﺪن ﻃﺮح »ﻃﺮاوت «٢ﮔﻔـﺖ :ﻃﺮح ﻃﺮاوت در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑـﺎ ﻫــﺪف ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﮔﺮدش و ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷـﺪ و در ﻃﺮح »ﻃﺮاوت «٢ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫـﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران اﻋﺘﺒـﺎرات اﺳـﻨﺎدی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺻـﻮرت وﺿــﻌﯿﺖ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و ﭘـﻮل ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﺎدهﺗﺮ ﯾـﻦ روش ،ﺑـﺪون ﺿـﺎﻣﻦ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد
اراﺋﻪ داده و  ١٨ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دارد.
ﻫـ ﺪ ف ا ﯾ ﻦ ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑـ ﺎ ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﺤـ ﺪ و د ﯾ ﺖ ﻣ ﻨـ ﺎ ﺑ ﻊ د ر ﺳـ ﺎ ل ﺟ ﻬ ﺶ ﺗ ﻮ ﻟ ﯿـ ﺪ ﺑ ﺘ ﻮ ا ﻧ ﯿ ﻢ ﺑـ ﺎ ا ﻋ ﻤـ ﺎ ل ر و ش ﻫـ ﺎ ی ﺟ ﺪ ﯾـ ﺪ و ﻧ ﻮ ﯾ ﻦ ،
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﻢ.
اﻣﯿﺮ ﯾﻮﺳـﻔﯿﺎن در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﭘﯿـﺪک ،ﭘﺎﻻـﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﻻـوان ،ﭘﺎﻻـﯾﺶ ﻧﻔﺖ
ﺷﯿﺮاز ،ﻓﺮآوردهﻫـﺎی دﯾﺮﮔــﺪاز آر ﯾـﺎن ،ﺳــﺪ و ﻋﻤﺮان ﭘـﺎرس ﮔﺴـﺘﺮ و ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ اﻓﺮا دﯾـﺪار و ﮔﻔـﺖوﮔـﻮ ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﻣﺤﺼﻮﻻـت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻧـﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮ آﻣـﺎدﮔﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺮوش
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ /
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 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز

۰۷:۰۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۹

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸــﻮق ﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑــﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از
ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﻰ 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 ﻧﻔﺘﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮوری ﺗﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن 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.
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 ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۰

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 ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ | ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی  ،ﻣﻂ ح ﮐﺮد:ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﮏ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد |:ﻣﺸـﻮق ﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑــﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از
ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش روزﻧــﺎﻣﻪ ﺛﺮوت ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی درﺑــﺎره اﻇﻬــﺎرات اﺧﯿﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬــﻮری و ر ﯾﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ 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

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۱

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 ﺑﺎز ﮔﺮدد.
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 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 ﺑﺎز ﮔﺮدد.
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 ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۰:۱۴

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۳۰۰۰ 
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی درﺑــﺎره اﻇﻬــﺎرات اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬــﻮری و رﺋﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺧﺼــﻮص ﻟﺰوم ﺑــﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر و ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸـﻮر 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 ﺑﺎﺷـﺪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۲

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
ﻫﯿــﭻ ﻣﺸــﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﯿﺶ از ارزش ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﻞ 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 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.
ﺻﺎﻟﺢآﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾـﺎن درﺑـﺎره اﯾﻦ ﻣﺸـﻮقﻫـﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺗﺨﻔﯿﻔـﺎت ﻧﺮخ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸـﻮقﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۱۱درﺻﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و  ...ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻤﺮک و ﻋــﻮارض درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۰:۵۹

ﻣﺸﻮقﻫﺎی ادراﺗﯽ ز ﯾﺎدی دار ﯾﻢ!
 ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

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

ﺗﺠــﺎرت اﻣﺮوزﺑــﻪ ﮔﺰارش ؛ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـــﺢ آﺑــﺎدی درﺑــﺎره اﻇﻬــﺎرات اﺧﯿﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬــﻮری و ر ﯾﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ 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
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۳

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 ﺻﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﻧﮏ 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
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.

۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز

۰۷:۰۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۴

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸــﻮق ﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑــﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از
ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ر ﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم
ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﺗﻔﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮوری ﺗﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 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 ﺗﻌﻬـﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دارﻧـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸـﯽ 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 زﻣﯿﻨﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی 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 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.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۵

ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻧﺮخ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ 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 ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۸:۱۷

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ICC
 ﻧ ﻔ ﺖ ﻣﺎ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


دﮐـﺘﺮ ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ﺑـﻪ ﮔﺰارش آژاﻧﺲ روﯾـﺪادﻫﺎی ﻣﻬـﻢ ﻧﻔـﺖ و اﻧﺮژی"ﻧﻔـﺖ ﻣـﺎ "،

د ر ﻧ ﺸــ ﺴ ﺖ ﻣ ﺠ ﻤـ ﻊ ﻋ ﻤـ ﻮ ﻣ ﯽ

ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺑﯿـﻦ داوﻃﻠﺒــﺎن ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴـﻪ اﯾـﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴــﺎری رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴــﯿﻦ ﺳــﻼحورزی ﻧــﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ
ﺳﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎتﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ICC
ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

دﮐـﺘﺮ ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ﺑـﻪ ﮔﺰارش آژاﻧﺲ روﯾــﺪادﻫﺎی ﻣﻬـﻢ ﻧﻔـﺖ و اﻧﺮژی"ﻧﻔـﺖ ﻣـﺎ "،

د ر ﻧ ﺸــ ﺴ ﺖ ﻣ ﺠ ﻤـ ﻊ ﻋ ﻤـ ﻮ ﻣ ﯽ

ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺑﯿـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴـﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴـﺎری رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴــﯿﻦ ﺳــﻼحورزی ﻧـﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ
ﺳﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑﺎدی
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟـﺪﯾﺪ
 ICCﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨـــﺎﺑﺮ اﯾـــﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘـــﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـــﺎق ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺑﯿـــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼـــﺎدی ،ﮔﺴـــﺘﺮش ﺗﺠـــﺎرت و
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۶

اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻋﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،اراﺋﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺣــﻞ اﺧﺘﻼﻓــﺎت از ﻃﺮ ﯾـﻖ داوری و ﺳــﺎﯾﺮ روشﻫــﺎی ﺣــﻞ اﺧﺘﻼــف و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾﺠــﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﮐﻠﯿـﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن ،ﺗﺠـﺎرت ،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و  ...از ﺟﻤﻠﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖ.

۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۸:۱۷

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ICC
 ﺻ ﺪا ی ﺑﺎﻧ ﮏ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﺰارش "ﺻﺪای ﺑﺎﻧﮏ"  ،در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری رﺋﯿﺲ
اﺗــﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴــﯿﻦ ﺳــﻼحورزی ﻧـﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺳــﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎتﻣــﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ،
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤــﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐـﻮرش
ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﺰارش "ﺻﺪای ﺑﺎﻧﮏ"  ،در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
از ﺑﯿـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴـﻪ اﯾـﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴــﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴـﺎری
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴـــﯿﻦ ﺳـــﻼحورزی ﻧــﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﺗــﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـــﯿﻦ ﺳــﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀــﻮ ﻫﯿــﺎتﻣــﺪﯾﺮه ﺑــﺎﻧﮏ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
و ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾـﺪ  ICCﺑﺮای ﻣـﺪت ﺳﻪ ﺳـﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﺷ ﺪﻧ ﺪ .
ﺑﻨـــﺎﺑﺮ اﯾـــﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘـــﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـــﺎق ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺑﯿـــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼـــﺎدی ،ﮔﺴـــﺘﺮش ﺗﺠـــﺎرت و
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻋﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،اراﺋﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺣــﻞ اﺧﺘﻼﻓــﺎت از ﻃﺮ ﯾـﻖ داوری و ﺳــﺎﯾﺮ روشﻫــﺎی ﺣــﻞ اﺧﺘﻼــف و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾﺠــﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﮐﻠﯿـﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن ،ﺗﺠـﺎرت ،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و  ...از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۷

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖ.

۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ  ICCﺷﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان،
ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی ﻧـﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن،
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان،
ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ،دﺑﯿﺮ ﮐـــﻞ ﺳـــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤــﻪ ﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـــﺢ آﺑـــﺎدی ،ﻣـــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﮐــﻮرش
ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ؛ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳــﺘﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ،ﮔﺴـﺘﺮش ﺗﺠـﺎرت و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔ ﺬا ر ی د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻓ ﻌ ﺎﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ .
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۸

۷
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۰:۳۸




ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب ﯾﺰد /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

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 ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
 ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿﻦ 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 دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢآﺑـﺎدی ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐـﻮروش 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.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۹

دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ 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 ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐـﻮروش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
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

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۰

ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن ،ﺗﺠـﺎرت ،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و  ...از ﺟﻤﻠـﻪ زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .

۷
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۱۳۹۹
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ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺑ ﯿ ﻦاﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ
 روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺑﯿﻦ
داوﻃﻠﺒـﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری رﺋﯿﺲ اﺗﺎق
ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺳﻼحورزی ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐــﻞ ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢآﺑــﺎدی ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
 ﺑﻨـــﺎﺑﺮ اﯾـــﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘـــﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـــﺎق ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺑﯿـــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼـــﺎدی ،ﮔﺴـــﺘﺮش ﺗﺠـــﺎرت و
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺻﻮل اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺎزار و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻋﺮفﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اراﺋﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎ و راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺣــﻞ اﺧﺘﻼﻓــﺎت از ﻃﺮ ﯾــﻖ داوری و ﺳــﺎﯾﺮ روشﻫــﺎی ﺣــﻞ اﺧﺘﻼــف و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ اﯾﺠــﺎد ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ در رواﺑــﻂ اﻗﺘﺼــﺎدی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ...
 از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻀـﻮﯾﺖ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن در ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮوه ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ  :دﮐﺘﺮ
ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺑﯿﻦ
داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری رﺋﯿﺲ اﺗﺎق
ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴـــﯿﻦ ﺳـــﻼحورزی ﻧــﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﺗــﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـــﯿﻦ ﺳـــﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀــﻮ ﻫﯿــﺎتﻣــﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧــﮏ ﺧﺎورﻣﯿــﺎﻧﻪ،
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤـﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐﻮرش
ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨـــﺎﺑﺮ اﯾـــﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘـــﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـــﺎق ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺑﯿـــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼـــﺎدی ،ﮔﺴـــﺘﺮش ﺗﺠـــﺎرت و
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻋﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،اراﺋﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺣــﻞ اﺧﺘﻼﻓــﺎت از ﻃﺮ ﯾـﻖ داوری و ﺳــﺎﯾﺮ روشﻫــﺎی ﺣــﻞ اﺧﺘﻼــف و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾﺠــﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۱

ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﮐﻠﯿـﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن ،ﺗﺠـﺎرت ،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و  ...از ﺟﻤﻠﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﯿـﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﯽ  ۰ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه اﻧـﺪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :اﯾﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﮐﻮرش
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اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺖ /
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 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ
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ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،آﻣــﺎدﮔﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ ﯾــﺎ اﻓﺘﺘــﺎح ﺣﺴــﺎب ارزی از ﻣﺤــﻞ اﺳــﮑﻨﺎس در اﺟﺮای
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری« اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺘﻨﺪات دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﺎﻓﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ارزی ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را دارد.
اداره ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ و ﻣﻘﺮرات ارزی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ای ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر اﻋﻼـم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﺒـﺎﻟﻎ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾـﻮرو ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ارزﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷــﺨﺎص ،ﻓﻘـﻂ در ﺻـﻮرت داﺷـﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣـﺪارک ﺳـﻨﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ،رﺳﯿﺪ دﺳﺘﺎوﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،اﺳـﺘﻨﺪ ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﯿﺪ ﺳـﺘﺎ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻣـﺎه از ﺗﺎر ﯾــﺦ ﺻــﺪور دارای اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﺖ و ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ،دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ارز را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ارزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ،در ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

۶
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۲۰:۳۷

ﻟﺰوم ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واردات از ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدرات
 ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣ ﯿ ﻬ ﻦ /

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯿﻬﻦ :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﻣﺸـﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ارزش
ﺻﺎدرات ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۷ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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۰

۳۲

ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـــﺢ آﺑــﺎدی ﺗﺎﮐﯿـــﺪ ﮐﺮد :ﻟﺰوم ﺗـــﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣــﻮرد ﻧﯿـــﺎز واردات از ﻣﺤـــﻞ ﺑـــﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻـــﺎدرات اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﯿﻬﻦ:
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد ﻣـﺎ ﻫﯿﭻ
ﻣﺸـﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﯿﺶ از
ارزش ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﻞ و ﻓﺼـﻞ ﺷـﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺳـﺮ ﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ارزﻫـﺎ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر
ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ر ﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾـﺪ از
ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد 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 ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دارﻧـﺪ 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 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ 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 ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدرات ﺑﺴﯿﺎر 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.
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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وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺮای
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﺟﺮای ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
 ﻣﻌــﺎون ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺑـﺎز ﻋــﺪم آﻣـﺎدﮔﯽ
ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣـﺎنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز و دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ  APIﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود و
ﻣﺸـﮑﻞ اﺳﺎﺳـﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دو ﻃﺮﻓـﻪ ﺗﺒــﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣـﻮاﺟﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و روﻧﺪ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﺑﺎ ﮐ ُﻨﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺤﻮل و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ را دارد و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌـﺎون ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺑﺎﻧﮑـﺪارری دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﺮ ﯾﺰ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ اﻣـﺎ در اﯾـﻦ وﺿــﻌﯿﺖ رﮔﻮﻻـﺗﻮر ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎ و درآﻣﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؛ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮ ﯾـﻦ ﻣﺒــﺎﺣﺚ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺤـﻮل دﯾﺠﯿﺘـﺎل و اﺟﺮای ﺑﺎﻧﮑــﺪاری دﯾﺠﯿﺘـﺎل اﺳــﺘﻘﺮار اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑـﺎﯾﺪ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :وﺿـﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺮای
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﺟﺮای ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻋﺸــﺮت ﻋــﺪاﻟﺖ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻟﺰوم ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘـﺎل و اﯾﺠـﺎد ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﮔﻔـﺖ:
روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑﺮای ﺣﺮﮐــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﻮی اﻗﺘﺼــﺎد دﯾﺠﯿﺘــﺎل و ﺑﺎﻧﮑــﺪاری دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﻮده و ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﻧﯿﺰ ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﺮوﯾﺲﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد و ﺷـﻌﺒﻪای ﺧ ُﺮده
ﻓﺮوﺷـــﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺧــﺎص ﺑﺎﻧــﮏ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـــﺪه و در ﻧﻈﺮ دار ﯾــﻢ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑﺮای ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﮐﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺖ را ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﯿﻢ و در آﯾﻨـﺪه در ﻧﻈﺮ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﭙﺮداز ﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و  ...اﺳﺖ.
ﻣﻌــﺎون ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺑـﺎز ﻋــﺪم آﻣـﺎدﮔﯽ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  APIﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و
ﻣﺸـﮑﻞ اﺳﺎﺳـﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دو ﻃﺮﻓـﻪ ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣـﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و روﻧﺪ
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ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺑــﺎز را ﺑــﺎ ﮐ ُﻨــﺪی ﻣـﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و در ﻧﻬــﺎﯾﺖ در ﭼﻨﯿـﻦ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺤـﻮل و ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺑﺎﻧﮑــﺪاری
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ را دارد و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺧــﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺳــﻌﻪ ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺑــﺎز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ در ﺧﺼﻮص وﺿـﻌﯿﺖ ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﻋﺘﻘﺎد دارم وﺿـﻌﯿﺖ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﺟﺮای ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺨﺶﻫـﺎ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ از روﻧـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت
ﺣـﻞ ﺷﻮد ،اﻣـﺎ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﻓﺸـﺎر ﺑﺮ روی ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮده اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻫﺎی
ﺧ ﻮﺑ ﯽ دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﻣﻌـﺎون ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﺣﺮﮐـﺖ ﺑﻪ ﺳـﻮی ﺑﺎﻧﮑـﺪارری دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﺮ ﯾﺰ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣـﺎ در اﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸـﮑﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻣﺰدﻫـﺎ و درآﻣـﺪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ اﻗـﺪام ﮐﻨـﺪ؛ از ﺳـﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬـﻢ ﺗﺮ ﯾـﻦ ﻣﺒـﺎﺣﺚ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤـﻮل دﯾﺠﯿﺘـﺎل و اﺟﺮای ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘـﺎل اﺳـﺘﻘﺮار اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود،
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ
را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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