ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۹آذر ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۰۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
 ﺟﺰ ﯾﯿــﺎت ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ ﺷــﻌﺐ و ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎ اﻋﻼـم
ﺷ ﺪ.
ﺑﺎزارﻧﯿﻮز  ۹۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ /اﻧﺼﺮاف  ۲۴۸ﻫﺰار ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﺪاﻟﺖ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬـﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه از آﻏﺎز ﻓﺮوش ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۲۴۸ :ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﺰارش آﻧﻼﯾﻦ  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﻘﺎزردی ﺧﺒﺮ داد:ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ادﻏﺎم ﺷﺪ


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮز ﯾﻊ ﻣﺮغ ۱۸۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺗﻮز ﯾﻊ  ۶۵۰ﺗـﻦ ﻣﺮغ ﮔﺮم از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۸۵۰۰ﺗﻮﻣـﺎن در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه
ﺑﺎر و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺧﺒﺮداد.
اﻟﻒ  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﯿﺎم ﻗﺎﻃﻊ ﺳﺮدار ﻗﺎآﻧﯽ :ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ﻖ ،ﻓﺨﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﺎم
 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮیزاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣ ّ
ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺣﺎﻣﯿﺎن دروﻏﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی را رﺳﻮا ﮐﺮد.
آﻓﺘﺎب  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﻼﻧﺘﺮی :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺷﺪه /از دوﺳﺘﺪاران اﻣﺎم و اﻧﻘﻼب ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
 ﻣﻌـﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر و ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿـﻂ ز ﯾﺴـﺖ در ﺧﺼـﻮص ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻘﻄـﻊ ﺷـﺪه ﺧـﻮد ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ
ﮐﺮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دو ﻣﺄﻣﻮر ﯾﮕﺎن اﻣﺪاد در ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ
 ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎرس ،از ﺷـﻬﺎدت  ۲ﻧﻔﺮ از ﻣـﺄﻣﻮران ﯾﮕـﺎن اﻣـﺪاد ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن »ﮐﻮار« و دﺳـﺘﮕﯿﺮی ﺿﺎرب ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ در ﻣﺤﻞ ارﺗﮑﺎب
ﺟﺮم ﺧﺒﺮ داد.
اﯾﺴﻨﺎ  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ
 رﺿـﺎﯾﯽ در ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑـﻪ ﺣﺴـﻦ روﺣـﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﺳــﺘﺎر ﻫﻤـﺖ ﻣﻀـﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﺮور ﯾﺴـﺘﯽ در ﮐﺸـﻮر
ﺷ ﺪ.
ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﯾﺖ ﷲ رﺋﯿﺴﯽ :اول ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺮور!
 رﺋﯿﺲ دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎ در دﯾـﺪار ﺷﻮرای ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴـﯿﺞ ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻃﺮاﺣـﺎن و ﺣﺎﻣﯿـﺎن« ﺗﺮور ﻫﻤـﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اول »ﺗﺤﺮ ﯾﻢ« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺮاوات ﭘﺎی ﻣﯿﺰ »ﻣﺬاﮐﺮه« آﻣﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ آدم ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻬﺎدت داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ
ﻓﺨﺮی زاده
ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺗﺎزه

ﻧ ﯿ ﻮ زﺑﺎﻧ ﮏ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﯾﮋه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
ﮔﺰارش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ درد ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﯽﺧﻮرد /ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی وز ﯾﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار

 ۹آذر ۱۳۹۹

۶

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

۱۶

۸
آذر
۱۳۹۹
۱۷:۲۶

ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻬﺎدت داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮی زاده
 اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان /

۰

 ۶ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

۲۷۰۰۰ 

ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﭘﯿـﺎﻣﯽ ﺷــﻬﺎدت داﻧﺸـﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ  ،ﺷـﻬﯿﺪ دﮐـﺘﺮ ﻣﺤﺴـﻦ ﻓﺨﺮی زاده ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوری وزارت دﻓﺎع را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ.

ﻦ اﻧـﺎﻟﻠﻪ و اﻧـﺎ اﻟﯿـﻪ راﺟﻌﻮﻧﺸــﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣـﺎﻧﻪ داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻣﯿﻬﻦ
اﻗﺘﺼـﺎدﮔﺮدان -ﺑﺴـﻢ رب اﻟﺸــﻬﺪا و اﻟﺼـﺪﯾﻘﯿ 
ﻋﺰ ﯾﺰﻣـﺎن ،ﺷـﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮی زاده ،ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوری وزارت دﻓـﺎع ﮐﻪ ﺳـﺎل ﻫـﺎی ﻃﻮﻻـﻧﯽ از
ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺻـﺮف ﻣﺠﺎﻫﺪت و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻣـﻮﺟﺐ ﺗـﺄﺳﻒ ﻓﺮاوان و ﺗـﺄﺛﺮ ﻋﻤﯿـﻖ ﺷـﺪ و اﻧـﺪوه دﯾﮕﺮی ﺑﺮ دل دوﺳـﺘﺪاران داﻧﺶ و ﻣﺘﻌﻬـﺪان ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ا ﺳ ﻼ ﻣ ﯽ ﮔ ﺬا ﺷ ﺖ .
ﺧـﺪﻣﺎت ارزﻧـﺪه ﺷــﻬﯿﺪ ﻓﺨﺮی زاده در ﺳـﺎلﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﻣـﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﯽ ﮐﺸـﻮر در ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی دﻓـﺎﻋﯽ و
ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮن اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را آﺑﯿﺎری ﮐﺮد.
اﯾﻨﺠـﺎﻧﺐ ﺿـﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ و ﺗﺴـﻠﯿﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤﻀـﺮ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی)ﻣـﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌـﺎﻟﯽ(؛ ﺧـﺎﻧﻮاده آن ﺑﺰرﮔـﻮار و ﻫﻤﮑـﺎران
اﯾﺸـﺎن در وزارت دﻓـﺎع از ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﺑﺮای آن ﺷـﻬﯿﺪ ﻋﺰ ﯾﺰ رﻓﻌـﺖ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و ﺑﺮای ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺰز ﺻﺒﺮﺟﻤﯿـﻞ و اﺟﺮ
ﺟﺰ ﯾﻞ ﻣﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدﯾﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

۹
آذر
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺗﺎزه

ﻧ ﯿ ﻮ زﺑﺎﻧ ﮏ

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﯾﮋه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
اﻧ ﺪ ر و ﯾ 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 (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﯾﻦ
ﺑﺎﻧـﮏ ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫـﺪه و ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟـﺪﯾﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
 از ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫـﺎی ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ،اﻣﮑـﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧـﺎم ﮐـﺎرﺑﺮی ،اﻣﮑـﺎن اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﮔﺮوﻫﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﭘﺎﯾﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺗﻨﺎ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺴﺎب )ﻣﻨﻮﯾﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت( ،اﻣﮑﺎن
ﻣﺮﺗﺐ ﺳـﺎزی ﻟﯿﺴﺖ ﮐـﺎرت ﻫـﺎ )ﻣﻨﻮﯾﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت( ،اﻣﮑـﺎن ارﺳـﺎل ﻣﺠـﺪد ﮐـﺪ ﺗﺎﯾﯿـﺪ در زﻣـﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺎز ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﻤﻪ
ﻋ ﺒ ﻮ ر ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺗـﺎﯾﻤﺮ ﭘﺲ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ در ﯾـﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ،رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮاری ﭘﯿﻐﺎم رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ در

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱۷

ﺑﺮﺧﯽ ﺻـﻔﺤﺎت ،در ﯾـﺎﻓﺖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﺑـﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ )ﺑﺮای اﻧﺪروﯾـﺪ  ۷ﺑﻪ ﺑﺎﻻـ( و ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ اﻟﺤﺎق ) (Pasteﺷﺪن
رﻣﺰ دوم ﮐﺎرت از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات وﯾﮋه ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾـﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ
ﺷ ﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫـﺎی ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ،اﻣﮑـﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧـﺎم ﮐـﺎرﺑﺮی ،اﻣﮑـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﮔﺮوﻫﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ
ﻃـﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ،اﻣﮑـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب اﻧﺘﻘـﺎل وﺟـﻪ ﭘﺎﯾـﺎ ﯾـﺎ ﺳﺎﺗﻨـﺎ ،اﻣﮑـﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺳـﺎزی ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺴـﺎب )ﻣﻨـﻮﯾﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت(،
اﻣﮑﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرت ﻫﺎ )ﻣﻨﻮﯾﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت( ،اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻣﺠـﺪد ﮐـﺪ ﺗﺎﯾﯿـﺪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺎز ﯾﺎﺑﯽ
ﮐ ﻠ ﻤ ﻪ ﻋ ﺒ ﻮ ر ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺗـﺎﯾﻤﺮ ﭘﺲ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ در ﯾـﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ،رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻞ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮاری ﭘﯿﻐﺎم رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ ﺻـﻔﺤﺎت ،در ﯾﺎﻓﺖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﺑـﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ  ۷ﺑﻪ ﺑﺎﻻـ( و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻟﺤﺎق ) (Pasteﺷﺪن
رﻣﺰ دوم ﮐﺎرت از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ.

۸
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ﮔﺰارش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ درد ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﯽﺧﻮرد /ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی
وز ﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ
 ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺣﺴـﯿﻨﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ
وزارت ﺧــﺎرﺟﻪ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﺳﺎزﻣـﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد و ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر ﮐﻤﮏ
ا ﺳﺎ ﺳ ﯽ ﮐﻨ ﺪ .

ﺑـــﺎزار؛ ﮔﺮوه اﯾﺮان -وزارت ﺧــﺎرﺟﻪ ﯾــﺎ اﻣــﻮر ﺧــﺎرﺟﻪ در اﯾﺮان ﺳــﺎﺑﻘﻪ ای  ۲۰۰ﺳــﺎﻟﻪ دارد و اﻟﺒﺘـﻪ ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﺳــﺎل ﻗﺒـﻞ از
ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﭼﻨﯿـﻦ وزارت و ﺗﺸــﮑﯿﻼﺗﯽ در دوﻟـﺖ وﻗـﺖ اﯾﺮان در زﻣـﺎن ﻗﺎﺟﺎرﻫـﺎ ،ﺳــﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺑﺮ ﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ و روﺳـﯿﻪ در
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۱۷۹ﺷﻤﺴﯽ ) ۱۸۰۰ﻣﯿﻼدی( و  ۱۱۹۲ﺷﻤﺴﯽ ) (۱۸۱۴ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﮐـﻪ از وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ وﺟـﻮد دارد ،ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿـﮏ اﺳـﺖ و وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﻣﺤﻤـﺪﺟﻮاد ﻇﺮ ﯾـﻒ ،وز ﯾﺮ ﺧـﺎرﺟﻪ وﻋـﺪه داد ﮐﻪ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی در اﯾﻦ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و
اﻟ ﺒ ﺘ ﻪ ا ﯾ ﻦ ﻣ ﻌﺎ وﻧ ﺖ ﺗ ﺸ ﮑ ﯿ ﻞ ﺷ ﺪ .
در ﮔﻔـﺖ و ﮔـﻮی »ﺑـﺎزار« ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﺳــﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴــﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی اﯾﺠـﺎد ﻣﻌـﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی در وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ و
ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻣﻮرد ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱۸

ﺣﺴـﯿﻨﯽ ،دﮐﺘﺮای ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾـﮏ دارد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻓﺮآورده ﻫـﺎی ﻧﻔﺖ ،ﮔـﺎز و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
*ﺑﻌــﺪ از ﺗﺸــﮑﯿﻞ دوﻟـﺖ دوم آﻗــﺎی روﺣـﺎﻧﯽ در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۶آﻗــﺎی ﻇﺮ ﯾـﻒ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر ﺧــﺎرﺟﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی را در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺣﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ در ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷـﺪ اﻣـﺎ آﻧﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯽ رﻓـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﻧﯿﺴـﺖ و
اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن وارد اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر
اﺳﺎﺳـﯽ اﻧﺠـﺎم داد و اﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﮐﺮد و ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ ،ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،در
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺻﻠﯽ دارد.
اﻻن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﯾﮏ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد و ﯾﮏ ﻣﻌﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی.
ﻗﺮار ﺷـﺪ ﺑﺮای اﻋﺰام ﺳـﻔﺮا ،ﮐﻨﺴـﻮل ﻫـﺎ و راﯾﺰن ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ،ﻫﻤـﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ دﻫـﺪ ،ﻣﻌـﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫـﺪ و ﺗﻼش ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳـﻔﺮا ،ﮐﺎردارﻫﺎ و ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷ ﻮﻧ ﺪ .
ﻣــﺎ اﻻــن ﺗﻌــﺪاد ز ﯾــﺎدی راﯾﺰن ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫــﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻧــﺪار ﯾﻢ وﻟﯽ وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ،ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﺒﻨـﺎ ﺗﻌــﺪادی راﯾﺰن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﺰام ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ اﯾﺮان درﺑﻐﺪاد ،ﺳﻪ راﯾﺰن اﻗﺘﺼﺎدی دار ﯾﻢ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،راﯾﺰن اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺰام ﺷﺪه وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺟـﺬب ﺷـﺪه و آﻣﻮزش و دوره دﯾـﺪه اﻧـﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ
ﻧﯿ ﺮو ﻫﺎ ی ﺳﯿﺎ ﺳ ﯽ ﻫ ﺴﺘﻨ ﺪ.
ﺳﺎﺧﺘـﺎر وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ،ﻫﯿـﭻ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را ﻧـﺪارد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ ،ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
اﻧ ﺠﺎ م ﺑ ﺪ ﻫ ﻨ ﺪ .

ﻗ ﺎ ﻋـ ﺪ ﺗ ﺎ ً ا ز ﻧ ﯿ ﺮ و ﯾ ﯽ ﮐـ ﻪ ﺳـ ﺎ ل ﻫـ ﺎ ی ﺳـ ﺎ ل  ،ﮐـ ﺎ ر ا د ا ر ی ﯾـ ﺎ ﮐـ ﺎ ر ﺳ ﯿ ﺎ ﺳــ ﯽ ا ﻧ ﺠـ ﺎ م د ا د ه  ،ﻧ ﻤ ﯽ ﺷـ ﻮ د ا ﻧ ﺘ ﻈـ ﺎ ر د ا ﺷــ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷــ ﯿ ﻢ ﮐـ ﺎ ر

اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ً ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﯿﻢ.

اﻻـن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ آﻣﻮزﺷـﯽ را اﺻـﻼح ﮐﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﯿﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد.

ﻗﻄﻌـﺎ ً آﻣـﻮزش ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ،ﻓﻘـﻂ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺤـﺪود ﺷﻮد و ﺑﺎﯾـﺪ آﻣﻮزش ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺳـﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗﺮار

ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﯿﺮوﯾﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
از آن ﻃﺮف ﻫﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺴـﺘﻢ ،ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘـﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﻓﺮادی را اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻧﺘﻈﺎر ز ﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣـﺎ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻌـﺎوﻧﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺷـﻮرای رواﺑـﻂ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠـﻞ را دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺟﻠﺴـﺎت آن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎی اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ،اﻻـن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻓﻀـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳﺖ و ﻣـﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕـﻮﯾﯿﻢ ﻫﯿــﭻ ﮐـﺎری اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه وﻟﯽ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ،ﻫﻤـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻫﻤﻪ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،اﯾﻨﻘﺪر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺪارد.
از ﻃﺮﻓﯽ ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،راﯾﺰن ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را اﻋﺰام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ،ﺧﻮدش را در ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ً ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﭼﻨﺪان ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.
اﻻـن اﯾـﻦ اﻧﺘﻈـﺎر وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن و اﺗـﺎق ﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺘﺮک ﻓﻌـﺎل ﺗﺮ ﺷﻮﻧـﺪ و در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹

۱۹

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از اﯾﺮان ،در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راﯾﺰن اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ راﯾﺰن
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﻣـﺎ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن در ﺑـﺎزار ﻫـﺪف ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮان آن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤـﻮع ،ﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﻣﺸـﮑﻞ دار ﯾـﻢ و ﻗﺎﻋـﺪﺗﺎ ً زﻣـﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗـﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘـﺎر وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ،ﺟـﺎ ﺑﯿﻔﺘـﺪ و
ﻧﺘﯿ ﺠ ﻪ ﻣ ﻄﻠﻮ ب ﺑ ﺪ ﻫ ﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد.

*ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه.
ﻗﺒﻼ ً در ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی از ﭼﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﺪه؟ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
اروﭘـﺎ و ﻣﻌـﺎوﻧﺖ آﺳـﯿﺎ ،در ﮐﻨـﺎر ﮐـﺎر ﺧﻮدﺷـﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﺗـﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻣـﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻧ ﺪا ﺷ ﺘ ﯿ ﻢ .
ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ.
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺧﻮدش را در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻗﺮار ﺑﻮد وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،راﯾﺰن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻋﺰام ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ راﯾﺰن ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر،
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻻن و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ،اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﻓﺮﺳـﺘﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و
ﺳﻌﯽ دارد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
*ﯾﮑﯽ از وﻇــﺎﯾﻒ اﺻــﻠﯽ وزارت اﻣـﻮر ﺧــﺎرﺟﻪ ،ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼــﺎد ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠــﻞ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪی ﻫــﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻫـﺪف ﻓﻘﻂ و ﺻـﺮﻓﺎ ً ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه و ﻋﻤﻼ ً ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺮا ﻧﺸﺪه؟ وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮده،

ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺷﺘﺮاک دار ﯾﻢ.
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾـﺪ اﯾﻦ ﻫـﺪف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ،در ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ اﻫـﺪاف وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪه و ﻗﺒﻼ ً
ﮐﺴﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﻨﺪان اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎر راﯾﺰﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
*اﺧﯿﺮا ً ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﯾﺪ ﮐﻪ »وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ« ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﯾـﺪ و ﭼﻪ ﺿـﺮورﺗﯽ دارد ﭼﻨﯿﻦ وزارﺗﺤـﺎﻧﻪ ای ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ،ﮐـﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ داده ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺧﻮدش ﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎ در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺠﺎری ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ دار ﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ادﻏﺎم ﺷﺪ و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑـﺎ اﯾﻦ ادﻏﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺷـﺪت ﺗﻀـﻌﯿﻒ
ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺪارد.

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﻌﺎ ً اﻻن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزار.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﯾﻦ ﺑﺎزار ،ﺑﺎزار ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ وﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺪﻫﯿﻢ.
اﻻن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺻﺎدرات وﺟﻮد دارد ،ﻣﺸﮑﻞ و ﺿﻌﻒ دارد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﻮﺟﻮد ،وﻇـﺎﯾﻒ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷـﺪه و ﺑﺨﺸـﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ را وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه دارد و ﺑﺨﺸـﯽ ﻫﻢ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ داده ﺷﺪه.
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜـﻞ ژاﭘﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ و ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧـﺪ ﯾﻌﻨﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در
ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺎدرات ،واردات و ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
را ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑـﺪﻫﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑـﺪه
و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ واﮔﺬار ﺷﻮد.
ﯾــﮏ راه ﺣـﻞ دﯾﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وزارت ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ راه اﻧــﺪازی ﮐﻨﯿـﻢ و ﮔﻤﺮک ﻫـﻢ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ آن ﺷـﻮد ،ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ز ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﺷﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﺷﻮد.
در ﻗﺎﻟﺐ وزارت ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺟـﺪی
در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.
*ﺷـﻤﺎ در ﻗـﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺗﺎﺳـﯿﺲ وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ و ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد دار ﯾـﺪ ﮐﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻼت وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ،ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.
*اﮔﺮ اﻫﻤﯿﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﻃـﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ
ﺑ ﺎ ﯾ ﺪ ﮐ ﺎ ﻣ ﻞ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ ﺗ ﺎ ﺑ ﺘ ﻮاﻧ ﺪ ﭘ ﺎ ﺳ ﺨ ﮕ ﻮ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
*ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ،ﯾـﮏ ﻣﻌـﺎون ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ دارد و آﻗﺎی ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌـﺎوﻧﺖ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ارﺗﻘـﺎی ﮐﻤّﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻣـﻮزش و اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎر ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺳـﺎزی در
ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﺻﺎدرات در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﯾﺎ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،درﺑﺎره آن ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﻓﺮاز و ﻓﺮود داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ دوره ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در دوره آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت داﺷﺖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در دوره اﺧﯿﺮ ،ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﻢ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﮐﻢ ﺷﺪه.
اﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟ ﺒ ﺘ ﻪ ﺷ ﺎ ﯾ ﺪ ﻣ ﺴ ﺌ ﻮ ﻻ ن آ ن ﺑ ﺨ ﻮا ﻫ ﻨ ﺪ ا ﯾ ﻦ ﻃ ﻮ ر ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
در ﻣﺠﻤـﻮع ،ﺷﺎﯾــﺪ اﯾـﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ،در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﮐﻨـﺪ وﻟﯽ ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر،
ﻗﺪرت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﻧﺪارد.
وﻗﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد  ۵راﯾﺰن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای
ﮔ ﻔ ﺘ ﻦ دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
ﻗﺒﻼ ً اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ز ﯾﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺗﺠﺎرت ،از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ داده ﺷﺪه.
اﻻن ﮔﻤﺮک ،اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری را دارد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ داﺷـﺘﻪ اﯾـﻢ و ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ ﮐـﻪ دار ﯾـﻢ ،اﻻـن ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﺠـﺎرت ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﺎر ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺣـﺘﯽ در ﺣـﻮزه واردات ﻫﻢ ،ﭼﻨـﺪان ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
*ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در دی ﻣﺎه  ۱۳۹۶ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻗﺎی اﻧﺼﺎری ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺳﻔﯿﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﻮده
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹
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ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻌ ﺎ و ن  ،ﻣ ﻨ ﺼ ﻮ ب ﺷ ﺪ .
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوره ﺳـﻔﺎرت آﻗﺎی اﻧﺼﺎری ﺗﺎ اﺳـﻔﻨﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧـﺪ ﺗﺎ دوره ﺳـﻔﺎرت اﯾﺸﺎن
در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
آﻗﺎی اﻧﺼﺎری ﻗﺒﻼ ً ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ ﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ دارد.

آﯾـﺎ واﻗﻌـﺎ ً اﯾـﻦ ﻣـﺪرک ﮐﻔـﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﯾـﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آدم ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﻌـﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ً ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ وﻟﯽ آﻗﺎی اﻧﺼﺎری را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ.

*ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻗﺎی اﻧﺼﺎری ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﻗﺎی اﻧﺼﺎری ،ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﺳﻮاد ،ﻣﺨﻠﺺ و ﮐﺎری وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧـﺪازه آﻗﺎی اﻧﺼﺎری ،ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ز ﯾﺎدی دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
ﮐﺴﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﯾﺸﺎن ،ﮐﺎر اﯾﺸﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺸﺎن ،ﺷﮏ ﻧﺪارد.
*در ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۹ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه.
آﯾـﺎ ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ،در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ؟ وﻇـﺎﯾﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺟﺰو وﻇـﺎﯾﻒ وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ﻧﯿﺴـﺖ و

ﻗﻄﻌﺎ ً وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮای رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
اﻻن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺬرد وﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺠﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﻘﺪر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

اﺳﺎﺳﺎ ً رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺸﺎوری در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻟ ﺒ ﺘ ﻪ آ ﻗ ﺎ ی ﻋ ﺒ ﺪاﻟ ﻠ ﻬ ﯽ ا ز ﻗ ﺒ ﻞ ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﺸ ﺎ و ر ﻓ ﻌ ﺎﻟ ﯿ ﺖ دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﻣﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪه ام در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺠﻠﺲ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ،در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺠﺎری ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری در ﻃﻮل ﺗﺎر ﯾﺦ داﺷـﺘﻪ و ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺟﺎده اﺑﺮ ﯾﺸﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ،
ﺗﺠﺎرت در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻻـن در ﺣﻮزه رواﺑـﻂ ﺧـﺎرﺟﯽ و داﺷـﺘﻦ ﺗﺠـﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣـﺪﯾﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ در رواﺑـﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻟﻨﮓ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ.
*ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه.
آﯾـﺎ اﻣﮑـﺎن ﺗﻘـﻮﯾﺖ اﯾـﻦ ﮐﻤﯿﺘـﻪ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫـﻢ از اﯾـﻦ ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻧﻘﺶ ﻣـﻮﺛﺮی اﯾﻔـﺎ ﮐﻨــﺪ؟ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣ ﺠﻠ ﺲ ،ﻗ ﻮ ه ﻗ ﻀﺎﯾﯿ ﻪ و ﺳﺎﯾ ﺮ ﻧ ﻬﺎ د ﻫﺎ ا ﺳﺘ ﻔﺎ د ه ﮐﻨﯿ ﻢ و اﯾ ﻦ ﻧ ﮕﺎ ه ،ﻧ ﮕﺎ ه ﻣﺜﺒﺘ ﯽ ا ﺳ ﺖ.

ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ
ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺸﺮ ﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ز ﯾﺎدی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺛﺒﺎت ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ آدم ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.
*ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻓﻌﻼ ً ﻣﻄﺮح ﺷﺪه وﻟﯽ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ؟ اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻢ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ رواﺑـﻂ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮر ﻣﻘﺎﺑـﻞ دارد و ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻓﺮادی دارد ﮐﻪ در ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه اﺗـﺎق ﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺘﺮک ﺣﻀﻮر
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۹آذر ۱۳۹۹
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دارﻧﺪ.
در ﯾﮏ دوره ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و اﻋﻀﺎی اﺗﺎق ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺰا داﺷﺘﻨﺪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻮد.
در آن دوره ،ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧـﺪ ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮﻧـﺪ و ﺑﻌﻀـﯽ اﺗـﺎق ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،ﺣـﺪود  ۲ﯾﺎ  ۳ﻫﺰار

ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ً ﮐﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ً اﺧﺘﯿﺎر وﯾﺰا از اﺗﺎق ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و روال آن ﻋﻮض ﺷﺪ ،اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.

اﻻـن ﺧﯿﻠﯽ از اﺗـﺎق ﻫـﺎی ﻣﺸـﺘﺮک ،ﺗﻌـﺪاد ز ﯾـﺎدی ﻋﻀﻮ ﻧﺪارﻧـﺪ و وﻗﺘﯽ اﻋﻀـﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﺗـﺎق ﻫـﺎ ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﻫﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ
اﺻـﻠﯽ اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻫـﺪف ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ﻫـﺪف ،ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺑﺎزار ﺳﺎزی ﺑﺮای
ا ﻋ ﻀﺎ ا ﺳ ﺖ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻋﻀـﺎی اﺗـﺎق ﻫـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ و ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن و ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﺗـﺎق ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای اﻋﻀﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ،ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﻮزه اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ.
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ،ﺑـﻪ ﺗﺸــﮑﻞ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﭼﻨــﺪان رﺑﻄﯽ ﺑـﻪ اﺗـﺎق ﻧﺪارﻧــﺪ ،ﺣﺎﺿــﺮ اﺳـﺖ ﮐﻤـﮏ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻨـﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﺴﺎﺳﺖ از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
د ﻫ ﺪ.
اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ،ﻋﻤﻼـ ً ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﺗـﺎق ﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻣﺸـﺘﺮک را ﺣﻤـﺎﯾﺖ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻟﯽ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
*آﻗـﺎی ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳـﻤﯽ در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ﺑﻮد در ﻣﺮداد ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در ﺣـﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻋﻤﻞ ﻫﻢ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وزارت
ﺧـﺎرﺟﻪ داده ﺷـﻮد ﺗـﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳــﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺷـﻮد و در اﻓﺰاﯾﺶ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻘﺶ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ
ﮔﻮﯾﻢ ﻟﺰوﻣـﺎ ً اﺧﺘﯿـﺎرات وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه ز ﯾﺎدی دار ﯾﻢ و اﮔﺮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺗﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دارد.
وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎ را ﻓﻌـﺎل ﮐﻨــﺪ ،اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺗﺠـﺎر را ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﻨــﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃـﺎت را ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐﻨـﺪ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ درب ﺳــﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫــﺎی اﯾﺮان ،روی ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾﺮان ﺑـﺎز ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﮔﻼـﯾﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻـﺎدر
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻻن ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻫﺪف ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻋﻤﻼ ً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.

واﻗﻌﺎ ً اﮔﺮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮرش را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺳﻔﺎرﺗﺨـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ،در ﻗـﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘـﺎر اداری ،اﻃﻼﻋـﺎت را ﺟﻤـﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺤﺮﻣـﺎﻧﻪ ﺑﺮای وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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اﮔﺮ اﯾﻦ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟـﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ ﮐﻨـﺪ ،از اﯾﻦ ﺣـﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻨـﺪ و
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻋﻤﻞ و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻤﺮک ،ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ،در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف
ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
وزارت ﺧــﺎرﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑـﺎ اﻋﺰام ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﮐﺎرآﻣــﺪ و ﺑـﺎ ﺳﯿﺴــﺘﻢ اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ درﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ،از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی
ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺠﺎری و ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻫﺪف اﺳﺖ ،ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟـﺪی ﮐﺎر ﮐﻨـﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧـﺪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺷ ﻮﻧ ﺪ .
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