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ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
آﻓﺘﺎب  ۱۰۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮ ﯾﮑﺎ؛ ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺎ  ۲۶۴رأی اﻟﮑﺘﺮال | ﺗﺮاﻣﭗ :ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪ
 ﺟﻮ ﺑﺎﯾـﺪن ،ﻧـﺎﻣﺰد ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۶۴رای اﻟﮑـﺘﺮال را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دوﻧﺎﻟـﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ۲۱۴رای اﻟﮑﺘﺮال ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻮ ﺑﺎﯾـﺪن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن ﺷـﻤﺎرش آرای ﻣﯿﺸـﯿﮕﺎن و وﯾﺴﮑﺎﻧﺴـﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ دو
اﯾـﺎﻟﺖ ﻏﺮب ﻣﯿـﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷـﻮد .او اﮐﻨـﻮن در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی در ﯾﮑﯽ از اﯾـﺎﻟﺖ ﻫـﺎی ﻧﻮادا ﯾـﺎ ﭘﻨﺴـﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﭼﻬـﻞ و ﺷﺸـﻤﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪ آرای اﻟﮑﺘﺮال اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮ آﻧﻼﯾﻦ  ۹۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

" ۴۲۴ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ"
 ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۲۴ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎر
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۳۷ﻫﺰار و  ۴۰۹ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺣﺒﺎب ﺳﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ /ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﺳﮑﻪ در ﺑﺎزار ﻓﺮدا
 ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﺑـﺎزار ﻃﻼـ و ﺳـﮑﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ اﻓﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ و ﺳـﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷـﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ دادﮔﺴـﺘﺮی اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر وﯾﮋه ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ و ﺑـﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداری ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻧﺴـﺎﺟﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ »ﺻﻨﺪوق ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﯾﮑﻢ« در ﺑﺎزار ﻓﺮدا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
 اﯾﺮان آﻧﻼــﯾﻦ-ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ »ﺻــﻨﺪوق ﭘﺎﻻﯾﺸــﯽ ﯾﮑـﻢ« در ﺑــﺎزار ﻓﺮدا ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ  :ﻣﻌــﺎون ﺑـﺎزار ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬﺮان اﻋﻼـم ﮐﺮد؛ :
ﻣﻌـﺎون ﺑـﺎزار ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬﺮان ،ﮔﻔـﺖ :ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿـﭻ درﺧﻮاﺳـﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ واﺣـﺪﻫﺎی »ﺻـﻨﺪوق ﭘﺎﻻﯾﺸـﯽ ﯾﮑـﻢ« ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ
ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﺑﺎزار ﻓﺮدا )ﺷﻨﺒﻪ( وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎﻣﺪاد اﻗﺘﺼﺎد  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺛﺒﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾﻦ ر ﯾﺰش دﻻر در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
 دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ارزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻦ ر ﯾﺰش ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺮدم ﻧﯿﻮز  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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۱

ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر
 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻫﺸﺪار ﺳـﺮ ﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ :دﻣﺎی ﻫﻮا در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۷درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن :دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺟﺎزه ﺗﺼﺮف ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد
 آﺧﺮ ﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ ﻫــﺎی دﻧﯿــﺎی ﺳــﯿﺎﺳﺖ از ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﯾﺮان در آﺧﺮ ﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳــﯽ؛ ﺳــﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ،اﺧﺒـﺎر
ﻣ ﺠﻠ ﺲ و د وﻟ ﺖ و . . .
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﺧﺒﺎر ﺧﻮب  ۳۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺒﺰﭘﻮﺷﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮرس ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
 ﺟﺮوم ﭘﺎول -رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪرال رزرو ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ .وی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮﺳـﻨﺪ آﯾـﺎ ﻣـﺎ ﺗـﺎ آﺧﺮ ﯾﻦ ﮔﻠـﻮﻟﻪ را ﺷـﻠﯿﮏ ﮐﺮده اﯾﻢ؟ ﺑﻪ آن ﻫـﺎ ﻣﯽ ﮔـﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﻣـﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻮار ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
راه ﻧﻮ  ۴۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻫﺸﺪار وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎره رﺳﺘﻮران ﻫﺎ
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۲

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺗ ﻔﺎ ﻫ ﻢ آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ

ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۸۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻗﻔﻞ و ﮐﻠﯿﺪ ﺻﺎدرات
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د
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ﻧ ﯿ ﻮ زﺑﺎﻧ ﮏ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

۱

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل

۲

۳

۱۳
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹
۱۹:۴۹

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
 ﻧ ﯿ ﻮ زﺑﺎﻧ ﮏ /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﺗ ﻔﺎ ﻫ ﻢ آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ

ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ-ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼـم ﮐﺮد ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧ ُﺮدی ﮐـﻪ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑﺎدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :اﺧﯿﺮا در
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺼﻮب ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻـﺪ درﺻـﺪی و ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻔﺎء
ﮐﺮده ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ،ﺑــﺎ اراﺋــﻪ اﻇﻬﺎرﻧــﺎﻣﻪ ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺗــﺎ ﺳـــﻘﻒ ﺳــﻪ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن ﺑــﺎ اراﺋــﻪ اﻇﻬﺎرﻧــﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿــﺎﺗﯽ ﺗﺴـــﻬﯿﻼت
ﺑﭙﺮداز ﯾﻢ.ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺳـﻘﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻮد.ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺧ ُﺮدی ﮐـﻪ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺷـﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻣﻞ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی اداﻣﻪ داد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ۱۰۰
ﻫﺰار دﻻـر ﻫﻢ ﺻـﺎدرات دارﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺧﻮد از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧـﺪار ﯾﻢ.وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
رﺗﺒـﻪﺑﻨـﺪی ﺷـﺪه و ﺧـﻮش ﺣﺴـﺎﺑﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐـﻪ اﺳــﺘﺤﻘﺎق ﻻـزم را داﺷــﺘﻪ
ﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات درﺧﻮاﺳـﺖ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺑــﺎ رﻋــﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻮﺿـﻮع رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی ﻣ 
ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
ﺗﺎر ﯾﺦ ﺧﺒﺮ١٩:۴۴:٢۰ ١٣٩٩/۰٨/١٣ :
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
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ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۸۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۷۶ﻫﺰار و
 ۶۵۰ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ارزش  ۱۸۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر  ۲۳۰۰ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ارزش  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل و
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ  ۷۳۵۰ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ارزش  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ﺗـﺎ ﮐﻨﻮن در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ۷۶ﻫﺰار و
 ۶۵۰ﻓﻘﺮه ﺑﻪ ارزش  ۱۸۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱4آﺑﺎن ۱۳۹۹

۴

 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن از رﺷﺪ  ۵۷درﺻﺪی...دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮی اﻋﻼم داﺷﺖ :ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻧ ﮏ ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ و ﻣ ﻌ ﺪ ن ﻃ ﯽ  ۷ﻣﺎ ه ﻧ ﺨ ﺴ ﺖ ا ﻣ ﺴﺎ ل د ر . . .

ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮضاﻟﺤﺴـﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱4آﺑﺎن ۱۳۹۹

۵

۷۶ﻫﺰار و  ۶۵۰ﻓﻘﺮه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑــﻪ ارزش  ۱۸۸۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدﺑﻪ
ﮔﺰارش  ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی دوره داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻮرم
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻗﺪرت ﺧﺮ ﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳـﮑﻮﻧﺖ ،رﻓﺖوآﻣﺪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ اﻗﻼم آﻣﻮزﺷـﯽ و ...اﻏﻠﺐ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺤﺼـﯿﻞ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎی آزاد اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺷـﺒﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘـﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑـﻪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن در زﻣـﺎن ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﺧـﻮد اﻣﮑـﺎن ز ﯾـﺎدی ﺑﺮای ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺷــﻐﻠﯽ و درآﻣــﺪزاﯾﯽ ﻧﺪارﻧــﺪ؛ ز ﯾﺮا
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه وﻗﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮔﺬرد.
ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ درﺑﺎره ﻗﺸـﺮی ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﺸﺪه و درآﻣﺪی ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻠﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺑﺴــﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫــﺎی روﺗﯿـﻦ ﺧــﻮد ﻧﯿﺰ ﺑــﺎ دﺷــﻮاریﻫــﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴــﺘﻨﺪ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﻮد داﻧﺸـﺠﻮ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻮد ،ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺿـﺮﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ وی وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ؛ ز ﯾﺮا ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻣﮑﺎن ﮐﺎر در آنﻫﺎ را

دارﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺎرهوﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰد ز ﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ.

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎﯾﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﺿـﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ دوران داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑـﺎری ﻫﻢ از روی دوش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻗﺮضاﻟﺤﺴـﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه از
ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪون ﺳﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴درﺻﺪی اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان در ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ﺗـﺎ ﮐﻨﻮن در ﻗـﺎﻟﺐ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ ۶۷ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ارزش  ۹۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر  ۲۳۰۰ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ارزش  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل و
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ  ۷۳۵۰ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ارزش  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ﺗـﺎ ﮐﻨﻮن در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ۷۶ﻫﺰار و
 ۶۵۰ﻓﻘﺮه ﺑﻪ ارزش  ۱۸۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﯽرﺳﺪ.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺻﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﻔﺎف ﭘﯿﺶ ﻧﯿـﺎز اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و...ﻣﻌـﺎون اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت...
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن از رﺷﺪ  ۵۷درﺻﺪی...دﮐﺘﺮ ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻬﺮی اﻋﻼم داﺷﺖ :ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻧ ﮏ ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ و ﻣ ﻌ ﺪ ن ﻃ ﯽ  ۷ﻣﺎ ه ﻧ ﺨ ﺴ ﺖ ا ﻣ ﺴﺎ ل د ر . . .
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از...ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺑﺎ ﺣ ﻀ ﻮ ر ﻧ ﻤﺎﯾﻨ ﺪ ﮔﺎ ن...
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ﻗﻔﻞ و ﮐﻠﯿﺪ ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ دﻻرﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﻻـ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧـﻮک ﺣﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘـﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
اﺳﺖ و از ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮابﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﭽﯽ و ﺻﺎدراﺗﭽﯽﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺳﺨﻦ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ،

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺧﺒﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺗﺒﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ) (OECDﺑﻮد.
) ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻧﺼـﺎری ،ﻣﻌـﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ –  (۳/۴/۹۹ﮐﺸـﻮری ﮐـﻪ دارای ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ
ذﺧـﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز ﺟﻬـﺎن اﺳﺖ و ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﯿﺮوی ﺟـﻮان ﺗﺤﺼـﯿﻠﮑﺮده و ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ دﻫﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣـﺪرن ﺻـﻨﻌﺘﯽ و از
ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰ ﯾﺘﯽ و ﻫﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و..
 ﺳــﺰاوار ﻧﯿﺴــﺖ در رﺗﺒــﻪﻫــﺎی ﺑﺲ ﻧــﺎزل ﻗﺮارداﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ :رﺗﺒــﻪ ﺳــﯽ وﻫﺸــﺘﻢ در ﺟﻬــﺎن وﭘﻨﺠـﻢ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻌــﺪ از
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ،اﻣـﺎرات ﻣﺘﺤــﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ و ﻋﺮاق ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺻـﺎدرات ،رﺗﺒـﻪ ﺳــﯿﺰدﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺷـﺎﺧﺺ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت )ﺣﺪود  ۱۳۰۴دﻻر – ﺳﺎل  (۲۰۱۸ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺳـﺮاﻧﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺳﻬﻢ ﺣﺪود  ۹۰درﺻﺪی ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر و....

ﺣﺴــﯿﻦ ﺣﻘﮕـﻮدر ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺟﺮ و ﺑﺤـﺚ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ دﻻرﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﻻـ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻧـﻮک ﺣﻤﻠـﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺘـﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ اﺳـﺖ و از ﮐـﺎرﺗﻦ ﺧـﻮابﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﭽﯽ و ﺻـﺎدراﺗﭽﯽﻫـﺎی ﻣﺘﺨﻠـﻒ ﺳـﺨﻦ در ﻣﯿـﺎن اﺳﺖ،
اﯾﺠـﺎد »ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺻـﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧﻮﺷـﻨﺎم« ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان راﻫﮑـﺎری ﺑﺮای رﻓﻊ ﯾـﺎ ﻻاﻗـﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه
ا ﺳ ﺖ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ »ﺧﻮﺷﻨﺎم« و ﺗﻤﯿﺰ آن از »ﻏﯿﺮ ﺧﻮﺷﻨﺎم« ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
و دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ و  ...را ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺑﺎر دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی
را در ﻫﺰارﺗﻮﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم اداری ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎرش ﺧﻮاﻫــﺪ اﻧــﺪاﺧﺖ و ﻓـﺎرغ از اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﺠـﺎد ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺸــﮑﻠﯽ آﯾﺎ
ﻣﺼـﺪاق اﻧﺤﺼـﺎر و اﯾﺠـﺎد ﻓﻀـﺎی ﻏﯿﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و درﻫـﺎی ﻓﺴـﺎد و راﻧﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ ؟ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻـﻠﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻮﻻ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ،اﻣﺮﺻﺎدرات ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﯾﻤﻦ و دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮐ ﻤ ﯿ ﺖ آ ن ﺟ ﺪا ل و ﺑ ﺤ ﺚ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ ؟ !
ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ اﻣﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺒﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺗﺒﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ) (OECDﺑﻮد.
اﯾـﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ر ﯾﺴـﮏ اﯾﺮان را ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺰارش ژوﺋـﻦ ﺧـﻮد »ﻫﻔـﺖ« ﻗﺮار داد ﮐـﻪ ﺑـﺪﺗﺮ ﯾﻦ رﺗﺒـﻪ و ﻫﻢ رده ﺑـﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن،
ﻋﺮاق ،ﯾﻤﻦ و ﺳﻮر ﯾﻪ و ...اﺳﺖ .
در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﻣﺎرات ،ﻗﻄﺮ و ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ر ﯾﺴﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﺎدراﺗﯽ ارز ﯾﺎﺑﯽ
ﺷ ﺪ هاﻧ ﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و در دوران اﺻـﻼﺣﺎت اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ »ﭼﻬﺎر« ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۷

اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ ر ﯾﺴﮏ ﻗﺮارﮔﯿﺮ ﯾﻢ.
ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻼـک ارز ﯾـﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﺛﺒـﺎت و اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ،
رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺗﻮرم ،ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ،ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ...ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻬﺒـﻮد اﯾـﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و ﮐﺴـﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ اﻣـﺎ ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﺷـﺮوع ﮐـﺎر ﺑﻪﻧﻈﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺧـﺎرﺟﯽ
اﺳﺖ .
ﭼﺮا ﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ دﻧﯿــﺎ ﺑﮕـﻮﯾﯿﻢ »ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﯾـﮏ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠـﺎری داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ از ﯾـﮏ ﺳــﻤﺖ ﺑﺮود ،ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ از ﺳـﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود« ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮل ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و
ﺗﺨﺎﺻﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ آن.
ﮔـﺎم ﺑﻌـﺪ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ اﺻـﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﯿـﺪان ﺑﺮد -ﺑﺮد اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﺑﻪ
ﺗﺼـﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧـﺪ ﮐﻪ ورود ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨـﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫـﺎی وارداﺗﯽ اﻓﺰود ﯾﺎ
ﺑـﻪ ﻧﺎﮔــﺎه و ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎﻧﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﺎزار داﺧﻠﯽ ،ز ﯾﺮ ﺗﻌﻬــﺪات ﺧـﻮد زد و ﻣـﺎﻧﻊ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻓﺮوﺧﺘـﻪ ﯾـﺎ ﺗﻌﻬــﺪ داده ﺷــﺪه
ﮔﺮدﯾـﺪ.ﮔﺎم ﺳـﻮم ﺑـﺎور ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺻـﻞ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺻـﺎدرات ،ﺻـﺪور ﻣـﺎزاد ﻣﺼـﺮف داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻘﻄـﻪ آﻏـﺎز آن از ﺑــﺪو و ﻟﺤﻈـﻪ ﺷــﺮوع ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻏـﺎز و ﻣﻘﺼـﺪ و ﻣﻘﺼـﻮد ﮐﺎﻻـ ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﺑﺴــﯿﺎری از ﻫﻤـﺎن اﺑﺘـﺪا
ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻮل و ﺑـﺎور ﺑﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﮔـﺎمﻫـﺎی ﻓﻮق ،ﺿـﺮورتﻫـﺎی ز ﯾﺮ را ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬار دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ :ﯾﮑﺴـﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز،
اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ )ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺑﯿﻤﻪای و(...
و ﺳﺎزوﮐــﺎر ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧــﺪﻫﯽ ﻣﺠــﺪد ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪای ﮐﺸـﻮر در ﺧــﺪﻣﺖ ﺻــﺎدرات )ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات،
ﺻﻨـﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات و ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ،(...ﺑﻬﺒـﻮد ﻓﻀـﺎی ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ )ﺷـﺒﮑﻪ ﺣﻤـﻞوﻧﻘـﻞ ر ﯾﻠﯽ و ﺟـﺎدهای،
ﺑ ﻨ ﺎ د ر  ،ﻓ ﺮ و د ﮔ ﺎ ه ﻫ ﺎ و  ، ( . . .ﺷـ ﺒ ﮑ ﻪ ﺗ ﺎ ﻣ ﯿ ﻦ ﮐ ﺎ ﻻ و  . . .و ا ﻗ ﻌ ﯿ ﺖ آ ن ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ د ﻫ ﻪ ﻫ ﺎ ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﭼ ﯿ ﺪ ﻣ ﺎ ن و ﺟ ﻬ ﺖ ﮔ ﯿ ﺮ ی ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی وارداﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ »وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﻨﺪم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﻮد دﯾﺪﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺮونآوردن از ﮐﺸﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ!
ﻟﺬا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﻘﺎﻟﻪای درﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد!«.
)ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻧﺼـﺎری ،ﻣﻌـﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ –  (۳/۴/۹۹ﮐﺸـﻮری ﮐـﻪ دارای ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ
ذﺧـﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان ﺗﺤﺼـﯿﻠﮑﺮده و ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣـﺪرن ﺻـﻨﻌﺘﯽ و از
ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰ ﯾـﺘﯽ و ﻫـﺎبﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ..ﺳـﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ در رﺗﺒﻪﻫـﺎی ﺑﺲ ﻧـﺎزل ﻗﺮارداﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ :رﺗﺒﻪ
ﺳﯽ وﻫﺸـﺘﻢ در ﺟﻬـﺎن وﭘﻨﺠﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌـﺪ از ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ،اﻣـﺎرات ﻣﺘﺤـﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺻﺎدرات ،رﺗﺒﻪ ﺳـﯿﺰدﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﺎﺧﺺ ﺳـﺮاﻧﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ و ﺧﺪﻣﺎت )ﺣﺪود  ۱۳۰۴دﻻر – ﺳﺎل
 (۲۰۱۸ﯾﻌﻨﯽ ﯾـﮏ ﭘﻨﺠـﻢ ﺳــﺮاﻧﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿـﻪ و ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ،ﺳــﻬﻢ ﺣــﺪود  ۹۰درﺻـــﺪی ﺑــﺎزار داﺧﻠﯽ از ﮐﻞ
ﺗﻮﻟﯿــﺪات ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸــﻮر و) ....ﺳــﻨﺪ ﻧﻘﺸـﻪ راه ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮐﺸــﻮر  -۱۴۰۴ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی
ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ( ﺧﺮوج از اﯾـﻦ وﺿــﻌﯿﺖ ﻧـﺎﮔﻮار ،ﻋﺰﻣﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬـﺘﯽ اﺳﺎﺳــﯽ را در روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻣﯽﻃﻠﺒــﺪ و ﺑــﺎ ﺗﺨﻄﺌـﻪ ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻣﺴــﮑﻦﻫــﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن اﯾﺠـﺎد ﺗﺸــﮑﻞﻫـﺎی ﺗﺰ ﯾﯿﻨﯽ ﻧـﻪ آﻧﮑـﻪ ﮐـﺎر ﺑﺴﺎﻣـﺎن
ﻧ ﻤ ﯽ ﺷ ﻮ د ،و ﺧﯿ ﻢﺗ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د!
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