ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۸۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن ورود اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻓﺮدا
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷـﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪ ای از ورود اﻓﺮاد ﺑـﺪون ﻣﺎﺳﮏ در ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ از روز ﺷـﻨﺒﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس  ۷۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد!
 رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ رادﯾـﻮﯾﯽ ،اﯾﺮان را ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺗﻼـﻓﯽ ﺟﻮﯾـﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗﻬـﺪﯾﺪ
ﮐﺮد.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۶۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻓﺮدا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
 ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸـﯽ ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻـت اﯾﺮان ﺧﻮدرو ،ﻓﺮدا )ﺷـﻨﺒﻪ؛  ۱۹ﻣﻬﺮﻣﺎه( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﭘﮑﻮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎر اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -آﭘﮑﻮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎر اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺪاوم ﺑﺎرش ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﮐﺸﻮر
 اﻣﺮوز ﺑـــﺎرش ﺑــﺎران ،رﻋـــﺪ و ﺑﺮق و وزش ﺑــﺎد ﺷﺪﯾـــﺪ در ﺷـــﺮق ﮐﺮدﺳـــﺘﺎن وﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ،ﺳﻮاﺣــﻞ ﺧﺰر ،داﻣﻨــﻪﻫــﺎی زاﮔﺮس ﻣﺮﮐﺰی ،در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن و ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان و زﻧﺠﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﺷﺮ ﯾﻌﺘﻤﺪاری :ﻫﻤﻪ ﺗﻮان درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دوﺳﺘﺪاران اﺳﺘﺎد را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻪ!
 ﻣﻌـﺎون ﮐـﻞ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗـﺪﻓﯿﻦ اﺳـﺘﺎد آواز اﯾﺮان و ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸـﻮر ﺧﻄﺮﻧـﺎک و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎ رو ﺑـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮﺟﺐ اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﻮوﯾـﺪ_ ۱۹ﺷـﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎ روح اﺳــﺘﺎد ﻫﻢ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱

ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﻢ آﻧﻼﯾﻦ  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان :ﻓﺮدا ﻣﺎﺳﮏ زدن از درب ﻣﻨﺎزل در ﺗﻬﺮان اﺟﺒﺎری اﺳﺖ


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﮐﺮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮ ﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان از اﮐﺮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮ ﯾﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﺧ ﺒ ﺮ دا د .
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻇﺮ ﯾﻒ وارد ﭼﯿﻦ ﺷﺪ
 وز ﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در راس ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز وارد ﭼﯿﻦ ﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس :ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎزارﮔﺮدان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ /اوراق ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﯽ و ﺳﻬﺎم
ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد
ﻧ ﻮ د ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی
واﻧﺎ

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﺑﻮرس ۲۴

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻧﺎ ﻣ ﻪ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

ﺗﯿﺘﺮ
ﺑﺮﺗﺮ

ﺗﺎﺑ ﻨﺎ ک

ﻃﻼ

ا ﯾ ﺴ ﺘﺎﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟ ﻬﺎ ن ﺻﻨ ﻌ ﺖ
ﻧﯿﻮز

ﯾ ﻤﯿ ﻦ ﻧﯿﻮز

اﻟ ﻒ

اﯾ ﺴﻨﺎ

اﻧ ﺼﺎ ف ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺑﻮرس ۲۴

۱۹

ﮔﺴﺘﺮش

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺘﻘﺎد از ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺑﻮرس/راﻫﮑﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ
ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﻧﺎ ﻣ ﻪ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺗﺎﺑ ﻨﺎ ک

ﺑﻮرس ۲۴

ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

ﻃﻼ

ﺑﻮرس ۲۴

ﺗﯿﺘﺮ
ﺑﺮﺗﺮ

ا ﯾ ﺴ ﺘﺎﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

اﻟ ﻒ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟ ﻬﺎ ن ﺻﻨ ﻌ ﺖ
ﻧﯿﻮز

ﯾ ﻤﯿ ﻦ ﻧﯿﻮز
اﻧ ﺼﺎ ف ﻧ ﯿ ﻮ ز

واﻧﺎ
اﯾ ﺴﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۱۸

ﮔﺴﺘﺮش

ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اراﺋﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره
ﺻﺒ ﺢ

روزﻧﺎﻣﻪ
اﺑ ﺘ ﮑﺎ ر

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر
ﺻﻨ ﻌ ﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس

روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس
روزﻧﺎﻣﻪ
ﺛ ﺮو ت

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

۹

روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۶

۱۸
ﻣﻬﺮ
۱۳۹۹
۱۵:۱۷

رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس :ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎزارﮔﺮدان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ /اوراق ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﯽ و
ﺳﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد
 ﺑﻮرس / ۲۴

۰

۰

 ۱۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۰۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮ د ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺻﻌﻮد و ﺳﻘﻮطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در
آن ﺑـﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺣﺮﻓـﻪای ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﺧـﻮد از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری اﻗـﺪام و از ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ رﻓﺘـﺎر
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار دارد ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸـﻮد ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی راﻫﮑـﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺳـﻬﺎم
ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ :زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﻮدم در ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺎدهای ﻟﺤﺎظ ﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺎ  ۱۰درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺼـﻮب ﺷﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﺑﺨﺮﻧـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺿﺮورت در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
 اوراق ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﯽ؛ راﻫﮑﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ وی اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوراق اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﯽ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺳﻬﺎﻣـﺪاران اﺳـﺖ و ﻫﺮ زﻣـﺎن ﮐـﻪ ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﻨـﺪ ﺳـﻬﺎم آﻧﻬـﺎ ارزﻧـﺪه ﺷـﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺳﺎزوﮐـﺎر ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ﺟﻠـﻮی ر ﯾﺰش ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۳۹۹/۷/۱۸ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴:۵۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻮرس : ۲۴رﺋﯿﺲ اﺳـﺒﻖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺻـﻌﻮد و
ﺳﻘـﻮطﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد در آن ﺑـﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺣﺮﻓـﻪای ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﺧـﻮد از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری اﻗﺪام و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار دارد ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺧـﻮد از وﺿـﻌﯿﺖ ﻃﯽ ﺷـﺪه در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣـﺎه ﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد:
ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ز ﯾﺎد اﺳﺖ؛ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﺷـﺪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷـﺘﻪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﻫـﺪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻋـﺪهای ﺑﺮای ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧـﺪن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷـﺘﺎب زده وارد ﺑﺎزار
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺣـﺘﯽ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎزار رو ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽرود ﻋـﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ اﻗـﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎدل در آن ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺘﻮان
از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺑـﺎزارﮔﺮدان و ﯾـﺎ ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧـﻪ ﺳﺎزوﮐـﺎری ﺑﺮای ﻧﻘﺪﺷﻮﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎزار و ﺑـﻪ وﯾﮋه
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓـﻪای داﺷـﺖ و اﻓﺰود :ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓـﻪای ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻــﻨﺪوقﻫـﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﻣﻮردﺷـﺎن ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺣﺮﻓـﻪای اﻋﻤـﺎل ﻣﯽﺷـﻮد اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔ ﺬا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۷

ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﺑـﺎزارﮔﺮدان را ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿــﺪ وی ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ در اداﻣـﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿـﻮع ورود ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﻮرس ﻧﯿﺰ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﯿﻢ ﺷـﺪن ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺘﻘـﺪم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد ﺑﺎزارﮔﺮدان در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺿـﺮورت اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎزارﮔﺮدان ﺑﺮای ﺳـﻬﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮده و در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻬﺎمﻫﺎ وﺟﻮد
داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺎزار اﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﺑﺎزارﮔﺮدانﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺳـﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﺑﺎزارﮔﺮدان در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎد
ﺑﺎزارﮔﺮدان و در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻬـﺎم ﺧﺰاﻧـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸـﻮد ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی راﻫﮑـﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺳـﻬﺎم
ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ :زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس ﺑـﻮدم در ﻗـﺎﻧﻮن رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎدهای ﻟﺤـﺎظ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۰درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﺑﺨﺮﻧـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺿﺮورت در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﺑﺮاﯾـﻦ اﺳـﺎس اﮔﺮ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫﻨـﺪ ﮐﻪ ﺳـﻬﺎم آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن آن را ﺑﺨﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ﺳـﻬﺎم ﺧﻮد را ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده
و در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽرﺳـﺪ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اوراق ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﯽ؛ راﻫﮑﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ وی اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوراق اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﯽ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺳﻬﺎﻣـﺪاران اﺳﺖ و ﻫﺮ زﻣـﺎن ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨـﺪ ﺳـﻬﺎم آﻧﻬـﺎ ارزﻧـﺪه ﺷـﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺳﺎزوﮐـﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻠﻮی ر ﯾﺰش ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻇﯿﻔـﻪ دوﻟـﺖ و ﺳــﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫــﺎ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎی ﺑﯿﺮون ﺑـﺎزار ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﺷـﺎره داﺷـﺖ و
اﻓﺰود :اﻣﯿـﺪآﻓﺮ ﯾﻨﯽ و ﻧـﻮع ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼـن ﮐـﻪ ﺑﺮ ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ﺧـﺎرج از ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﭼﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ و ﭼﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و در ﺟـﺎی ﺧـﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺜﺒﺖ
ﺷﺪن ﺑﺎزار و روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻻزم ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﻮاره از ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨـﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و در ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔـﺬاری،
ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﺻﺎدرات و واردات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮرس ﻗﺮار دارد را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ اﺻـﻠﯽ در ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزار ﺑﺮﻋﻬـﺪه داﺷﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷـﻔﺎف
ﺳﺎزی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۳۹۹/۷/۱۸ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴:۵۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -ﺧﺒﺮی ﺑﻮرس ۲۴
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
ﻧ ﻮ د ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز
ﻃﻼ

ﺟ ﻬﺎ ن ﺻﻨ ﻌ ﺖ
ﻧﯿﻮز

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹
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ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺘﻘﺎد از ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺑﻮرس/راﻫﮑﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۱۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۰۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎدل در آن ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺘﻮان از
ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺑـﺎزارﮔﺮدان و ﯾـﺎ ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ﺳﺎزوﮐـﺎری ﺑﺮای ﻧﻘﺪﺷﻮﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺎزار و ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺠﺎد
ﺗﻌﺎدل در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
 ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﺑـﺎزارﮔﺮدان را ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿــﺪ وی ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ در اداﻣـﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿـﻮع ورود ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﻮرس ﻧﯿﺰ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠﯿـﻢ ﺷــﺪن ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺘﻘﺪم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد ﺑﺎزارﮔﺮدان در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس ﺑـﺎزارﮔﺮدان ﺑﺮای ﺳــﻬﻢﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮده و در ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﻣـﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﺳــﻬﺎمﻫـﺎ وﺟـﻮد
داﺷﺖ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳـﺎﯾﺰ ﺑﺎزار اﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﺑﺎزارﮔﺮدانﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻌﻬـﺪات آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮد.
 ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸـﻮد ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی راﻫﮑـﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺳـﻬﺎم
ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ :زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﻮدم در ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺎدهای ﻟﺤﺎظ ﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺎ  ۱۰درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺼـﻮب ﺷﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﺑﺨﺮﻧـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺿﺮورت در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -رﺋﯿﺲ اﺳـﺒﻖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس ﺑـﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی
اﺧﯿﺮ و ﺻـــﻌﻮد و ﺳـــﻘﻮطﻫـــﺎی ﻣﺘﻌـــﺪد در آن ﺑــﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺣﺮﻓــﻪای ﺗﻮﺻـــﯿﻪ ﮐﺮد ﮐــﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼـــت ﺧـــﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻗﺪام و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار دارد ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی  ،در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﺧﻮد از وﺿـﻌﯿﺖ ﻃﯽ ﺷـﺪه در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣـﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ز ﯾﺎد اﺳﺖ؛ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﺷـﺪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷـﺘﻪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﻫـﺪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻋـﺪهای ﺑﺮای ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧـﺪن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷـﺘﺎب زده وارد ﺑﺎزار
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺣـﺘﯽ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎزار رو ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽرود ﻋـﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ اﻗـﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎدل در آن ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺘﻮان
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۹

از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺑـﺎزارﮔﺮدان و ﯾـﺎ ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧـﻪ ﺳﺎزوﮐـﺎری ﺑﺮای ﻧﻘﺪﺷﻮﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎزار و ﺑـﻪ وﯾﮋه
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓـﻪای داﺷـﺖ و اﻓﺰود :ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓـﻪای ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻــﻨﺪوقﻫـﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﻣﻮردﺷـﺎن ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺣﺮﻓـﻪای اﻋﻤـﺎل ﻣﯽﺷـﻮد اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔ ﺬا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺑـﺎزارﮔﺮدان را ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿــﺪ وی ﮐـﻪ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ در اداﻣـﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿـﻮع ورود ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﻮرس ﻧﯿﺰ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﯿﻢ ﺷـﺪن ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺘﻘـﺪم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد ﺑﺎزارﮔﺮدان در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺿـﺮورت اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎزارﮔﺮدان ﺑﺮای ﺳـﻬﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮده و در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻬﺎمﻫﺎ وﺟﻮد
داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺎزار اﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﺑﺎزارﮔﺮدانﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺳـﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﺑﺎزارﮔﺮدان در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎد
ﺑﺎزارﮔﺮدان و در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻬـﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸﻮد ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی راﻫﮑـﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻬﺎم
ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ :زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس ﺑـﻮدم در ﻗـﺎﻧﻮن رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎدهای ﻟﺤـﺎظ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۰درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﺑﺨﺮﻧـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺿﺮورت در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﺑﺮاﯾـﻦ اﺳـﺎس اﮔﺮ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫﻨـﺪ ﮐﻪ ﺳـﻬﺎم آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن آن را ﺑﺨﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ﺳـﻬﺎم ﺧﻮد را ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده
و در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽرﺳـﺪ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اوراق ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﯽ؛ راﻫﮑﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ وی اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوراق اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﯽ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺳﻬﺎﻣـﺪاران اﺳﺖ و ﻫﺮ زﻣـﺎن ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨـﺪ ﺳـﻬﺎم آﻧﻬـﺎ ارزﻧـﺪه ﺷـﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺳﺎزوﮐـﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻠﻮی ر ﯾﺰش ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻇﯿﻔـﻪ دوﻟـﺖ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫــﺎی ﺑﯿﺮون ﺑـﺎزار ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﺷـﺎره داﺷـﺖ و
اﻓﺰود :اﻣﯿـﺪآﻓﺮ ﯾﻨﯽ و ﻧـﻮع ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼـن ﮐـﻪ ﺑﺮ ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ﺧـﺎرج از ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﭼﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ و ﭼﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و در ﺟـﺎی ﺧـﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺜﺒﺖ
ﺷﺪن ﺑﺎزار و روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻻزم ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﻮاره از ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨـﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و در ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔـﺬاری،
ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﺻﺎدرات و واردات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮرس ﻗﺮار دارد را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ اﺻـﻠﯽ در ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزار ﺑﺮﻋﻬـﺪه داﺷﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷـﻔﺎف
ﺳﺎزی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
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۲۱

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰۹ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد
را در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات،
ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌـﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮری در ﺗﺎر ﯾـﺦ ﺳـﻮم ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه  ۹۸اﺑﻼغ
ﺷـﺪ.در راﺳــﺘﺎی ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف ﺻـﺎدراﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻞ و ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی-ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت اوﻟﻮﯾﺖدار ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﺪف ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﯽ و ﺑﺎﻧــــﮏﻫــــﺎی ﻋﺎﻣــــﻞ ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﺳــــﺎﯾﺖ »ﺑﻬﯿــــﻦﯾــــﺎب« وزارت ﺻــــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــــﺪن و ﺗﺠــــﺎرت ﺑــــﻪ آدرس
 www.behinyab.irراهاﻧـﺪازی ﺷﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﯿﻼت در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐـﺎر ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
اﯾﺮان ،ﮐﺸـﺎورزی ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ،ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺴـﺘﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺳـﻬﻢ آورده ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ،ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎدی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰۹ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ارزش ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد ر ﯾـــﺎل ،ﺑﻬـــﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷـــﺘﻪ اﺳـــﺖ.ﻧﺮخ ﺳـــﻮد ﺳﺎﻟﯿـــﺎﻧﻪ ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ر ﯾـــﺎﻟﯽ
۱۴.۵درﺻﺪﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮ ﯾـﺪار ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮوﺷـﻨﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدارﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳـــــﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿــــﻦ ﮔﺸــــﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒــــﺎر اﺳـــــﻨﺎدی و ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘــــﺒﺮ در ﺣــــﻮزه ﺧـــــﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـــــﯽ ،اﻋﻄﺎ
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۲۲

ﻣﯽﺷﻮد.ﺳـﻘﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﺳﺖ.ﺷـﺮوط اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺴﺘﻬﺸﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺳﻪ
ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ دﺳـﺖﮐـﻢ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ﺻـﺎدرات داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن و ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی
ﺻـﺎدرات اوﻟﯽ از اﯾـﻦ ﺷــﺮط ﻣﺴــﺘﺜﻨﯽ ﺑـﻮده و ﺗـﺎﺑﻊ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺎﯾﯿـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸـﻮر
ﻣﻘﺼــﺪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﺰو  ۱۵ﮐﺸـﻮر ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﯾـﺎ دو ﮐﺸـﻮر ﻫﻨــﺪ و ﭼﯿـﻦ ﺑـﻮده و ﮐﺎﻻـ ﯾـﺎ ﺧــﺪﻣﺖ ﻣﺸــﻤﻮل ﻓﻬﺮﺳــﺖ
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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