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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

آﺧﺮ ﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑـﻪ روزﺗﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد را در ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽـﻮن ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﻃﻼـ ،ﺳـﮑﻪ ،اﺧﺒـﺎر
ﺑﻮرس ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ

اﯾﺮﻧـﺎ /ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶآﻣـﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دارﻧﺪ.
ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬـﻮری در ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی دوﻟـﺖ در روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ )ﺳﻪﺷـﻨﺒﻪ( ﺑﻪ ﺗﻨـﻮع ﺑﺨﺸـﯽ ﺷـﯿﻮهﻫـﺎی
ﺻﺎدرات و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در روزﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزآوری ﮐﺸﻮر از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی رو ﺑﻪ رو
ﺷـﺪه ،ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺰر ﯾﻖ ارز ﺑﻪ رگﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻨﮕﻼخﻫﺎی آن ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪهای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻞ راه ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾﺮان ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﻬـﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫــﺪ؛ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫﻤﯿـﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮزﻫـﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﺪه و ﺻﺎدرات را از روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶاﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿـﺪ آن ﺑﻌـﺪ از زﻣﺎن ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺧﻮرده ﺷـﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ»ﺣﻤﯿــﺪرﺿﺎ ﺻــﺎﻟﺤﯽ« ،ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠــﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از روش ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤـﺎ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ اﺟـﺎزه
دﻫـﺪ ارزی ﮐﻪ وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﯿﻤﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ارز ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد
ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﺑﺨﺸـﯽ،
ﺟﻠﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﮐﺎﻻـ در ﺑـﺎزار آزاد ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻧﯿﻤـﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ارز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۱۵درﺻﺪ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺧﺮ ﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﮐﻨـﺪ ،اﻓﺮاد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ﺻﺎدرات
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم داده و ارز ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻤﻌﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎد ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺻﺎدرات را ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪ ،در ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
اﻓﺮادی را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وز ﯾﺮ ﺻـﺎدرات ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣـﻮر ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در
زﻣﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺑﻮدن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﻔﻠﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺻﺎدراﺗﻌﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رﻗﺎﺑﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ در

۸

ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﺮ ﯾﺎن دارد ،ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺨﺺ اردوﻏﺎن ،ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ و ﻻﺑﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﮔﺮه ﺧـﻮردن اﺳـﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارز ﯾﻤﺸـﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﺑـﺎ آن
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
داده و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
»ﺳـﯿﺪ ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳـﻮی« ،ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﺎ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزاروی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺳـﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻮﺳــﻮی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔــﺎنﻫــﺎ ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﭘﯿﻤــﺎنﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای و ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺑﺮ واردات ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﮕﺎه آﻣﺎری ﺑﻪ ﺻﺎدراﺗﻮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﮕﺎه آﻣﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺮاز ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﯾــﺎ ﺻــﻔﺮ ﺷـﻮد؛ اﻣــﺎ ﻣﺴﻮوﻻــن ﻣﺨــﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻣﻌﻘﺘﺪﻧــﺪ ﺻــﺎدرات ﮐـﻢ ﺑــﺎ ﺗﺮاز ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻬــﺘﺮ از
ﺻﺎدرات ز ﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺻﺎدرات رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻـﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫـﺎی وﺿـﻊ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی
ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -اﯾﺮﻧﺎ  /ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶآﻣـﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ،
ﮔﻼــﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷــﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳــﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،آﻧﻬــﺎ اﻧﺘﻈــﺎر ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑﺮای رﻓــﻊ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت دارﻧﺪ.
ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬـﻮری در ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی دوﻟـﺖ در روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ )ﺳﻪﺷـﻨﺒﻪ( ﺑﻪ ﺗﻨـﻮع ﺑﺨﺸـﯽ ﺷـﯿﻮهﻫـﺎی
ﺻﺎدرات و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در روزﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزآوری ﮐﺸﻮر از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی رو ﺑﻪ رو
ﺷـﺪه ،ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺰر ﯾﻖ ارز ﺑﻪ رگﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻨﮕﻼخﻫﺎی آن ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪهای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻞ راه ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾﺮان ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﻬـﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫــﺪ؛ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫﻤﯿـﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮزﻫـﺎی

۹

ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﺪه و ﺻﺎدرات را از روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶاﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿـﺪ آن ﺑﻌـﺪ از زﻣﺎن ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺧﻮرده ﺷﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ »ﺣﻤﯿــﺪرﺿﺎ ﺻــﺎﻟﺤﯽ« ،ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از روش ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤـﺎ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ اﺟـﺎزه
دﻫـﺪ ارزی ﮐﻪ وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﯿﻤﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ارز ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد
ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﺑﺨﺸـﯽ،
ﺟﻠﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﮐﺎﻻـ در ﺑـﺎزار آزاد ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻧﯿﻤـﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ارز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۱۵درﺻﺪ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺧﺮ ﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﮐﻨـﺪ ،اﻓﺮاد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ﺻﺎدرات
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم داده و ارز ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎد ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺻﺎدرات را ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪ ،در ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
اﻓﺮادی را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وز ﯾﺮ ﺻـﺎدرات ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣـﻮر ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در
زﻣﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺑﻮدن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﻔﻠﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﺻﺎدرات ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رﻗﺎﺑﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﺮ ﯾﺎن دارد ،ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺨﺺ اردوﻏﺎن ،ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ و ﻻﺑﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﮔﺮه ﺧﻮردن اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻣﺸـﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ آن
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
داده و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
»ﺳـﯿﺪ ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳـﻮی« ،ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﺎ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص ﺳـﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻮﺳــﻮی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔــﺎنﻫــﺎ ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﭘﯿﻤــﺎنﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای و ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
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ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺑﺮ واردات ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
اﻧﺘﻘـﺎد از ﻧﮕـﺎه آﻣـﺎری ﺑﻪ ﺻـﺎدرات وی ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از ﻧﮕـﺎه آﻣـﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺮاز ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﯾـﺎ ﺻـﻔﺮ ﺷﻮد؛ اﻣـﺎ ﻣﺴﻮوﻻـن ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻣﻌﻘﺘﺪﻧـﺪ ﺻﺎدرات ﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ از
ﺻﺎدرات ز ﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺻﺎدرات رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻـﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫـﺎی وﺿـﻊ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی
ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺸــﮑﻼت و ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎﺗﯽ در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻓـﺎرغ از ﭘﯿﺶآﻣــﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼـﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دارﻧﺪ.

ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺻـــﺒﺤﺎﻧﻪ،ﺧﺮ ﯾـــﺪ ارز ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑــﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎﻫﻨﻮز ﻣﺘــﻮﻟﯽ ﺻــﺎدرات ﻧــﺪار ﯾﻤﻐﻔﻠﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـــﯽ ﺳﯿﺎﺳـــﯽ از
ﺻـﺎدراﺗﮕﺮه ﺧـﻮردن اﺳـﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ رﻓـﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارز ﯾﺘﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزاراﻧﺘﻘـﺎد از
ﻧﮕـﺎه آﻣﺎری ﺑﻪ ﺻﺎدراﺗﺮ ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری در ﺟﻠﺴﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ )ﺳﻪﺷـﻨﺒﻪ( ﺑﻪ ﺗﻨﻮع
ﺑﺨﺸﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺻﺎدرات و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در روزﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزآوری ﮐﺸﻮر از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی رو ﺑﻪ رو
ﺷﺪه ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺰر ﯾﻖ ارز ﺑﻪ رگﻫـﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻨﮕﻼخﻫﺎی آن ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪهای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ راه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﻧﯿـﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬــﺎ اﯾﺮان ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﻬــﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ؛ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﯿـﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮزﻫـﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﺪه و ﺻﺎدرات را از روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶاﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿـﺪ آن ﺑﻌـﺪ از زﻣﺎن ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺧﻮرده ﺷﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
» ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ« ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از روش ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤـﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ اﺟـﺎزه دﻫـﺪ ارزی ﮐﻪ وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑـﺎ ﻧﺮخ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﯿﻤﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ارز ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﺑﺨﺸﯽ،
ﺟﻠﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﮐﺎﻻـ در ﺑـﺎزار آزاد ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻧﯿﻤﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ارز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۱۵درﺻﺪ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺧﺮ ﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﮐﻨـﺪ ،اﻓﺮاد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺻﺎدرات

۱۱

ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم داده و ارز ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬـﺎد ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺻـﺎدرات را ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪ ،در ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠـﺎد ﮐﺮده و اﻓﺮادی را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وز ﯾﺮ
ﺻـﺎدرات ﯾـﺎ ﻣﻌﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ در زﻣـﺎن ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎﻣﯽ ﻣﺪرس
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻـﺎدرات ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨـﺪﭘﺎره ﺑﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :رﻗـﺎﺑﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﻫﺎ
ﺟﺮ ﯾﺎن دارد ،ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺨﺺ اردوﻏﺎن ،ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ و ﻻﺑﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﺑـﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔـﺘﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی را ﺗﺸــﮑﯿﻞ داده و ﭘﺲ از رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
»ﺳـﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳـﻮی« ،ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﺎ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
وی ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬــﺎﻧﯽ وزارت ﺻــﻨﻌﺖ و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺳــﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑــﺎزار ﮔﻔـﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت
ﻣﻌﻤﻮﻻـ در روﻧـﺪ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ ،ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻـ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳـﺎل اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻮﺳـﻮی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔــﺎنﻫــﺎ ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﭘﯿﻤــﺎنﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪای و ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺑﺮ واردات ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از ﻧﮕﺎه آﻣﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺮاز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺻـﻔﺮ
ﺷﻮد؛ اﻣـﺎ ﻣﺴﻮوﻻـن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻣﻌﻘﺘﺪﻧـﺪ ﺻـﺎدرات ﮐﻢ ﺑـﺎ ﺗﺮاز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺻـﺎدرات ز ﯾـﺎد ﺑـﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺻﺎدرات رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻـﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫـﺎی وﺿـﻊ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی
ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﻮزه ﺻﺎدرات را ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ  ۶ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻠﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺻﺎدرات و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در روزﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزآوری ﮐﺸﻮر از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎی ﯾـﮏﺟـﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی رو ﺑﻪ
رو ﺷﺪه ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺰر ﯾﻖ ارز ﺑﻪ رگﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻨﮕﻼخﻫﺎی آن ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪهای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻞ راه ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾﺮان ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﻬـﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ ،درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﯿـﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮزﻫـﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﺪه و ﺻﺎدرات را از روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶاﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿـﺪ آن ﺑﻌـﺪ از زﻣﺎن ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺧﻮرده ﺷﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
*** ﺧﺮ ﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
روش ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤـﺎ ،ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ اﺟﺎزه دﻫـﺪ ارزی ﮐﻪ وارد اﯾﺮان
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﯿﻤﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ارز ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﯿــﺪرﺿﺎ ﺻــﺎﻟﺤﯽ ،اداﻣـﻪ داد :اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾــﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈــﺎرﺗﯽ ﺧــﻮد را ﺣﻔــﻆ و ﺗﻘــﻮﯾﺖ ﮐﻨــﺪ ،اﻣــﺎ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺨﺸﯽ ،ﺟﻠﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﮐﺎﻻـ در ﺑـﺎزار آزاد ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻧﯿﻤـﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ارز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۱۵درﺻﺪ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺧﺮ ﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳـﺖ اﮔﺮ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ را ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻـﺗﺮی ﺧﺮ ﯾــﺪاری ﮐﻨــﺪ ،اﻓﺮاد ﺗﺸﻮﯾـﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧــﺪ ﺻـﺎدرات
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم داده و ارز ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
*** ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﺎدراﺗﻌﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎد ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﻧﯿـﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺻـﺎدرات را ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪ ،در ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و اﻓﺮادی را
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان وز ﯾﺮ ﺻـﺎدرات ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣـﻮر ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ در زﻣـﺎن ﻗـﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺑﻮدن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
ﻣﯽﺷﻮد.
*** ﻏﻔﻠــﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـــﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ از ﺻــﺎدراﺗﻌﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠــﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،اﻇﻬــﺎر
ﮐﺮد:رﻗـﺎﺑﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖﻫـﺎ ﺟﺮ ﯾـﺎن دارد ،ﻣﺜﻼـ در ﮐﺸـﻮر ﻋﺮاق رﻗـﺎﺑﺖ ﺑﯿـﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷـﺨﺺ اردوﻏﺎن ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ و ﻻﺑﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ،
ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
*** ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﻣﺸـﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت
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ﺑﺮارزش اﻓﺰوده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺒــﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔـﺘﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ واﺣــﺪﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی را ﺗﺸــﮑﯿﻞ داده و ﭘﺲ از رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی ﺑﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧـﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی و اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
*** ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزارﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧـﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر و اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻮﺳــﻮی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔــﺎنﻫــﺎ ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﭘﯿﻤــﺎنﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای و ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدراتاﻗﻼم ﺑﺮ واردات ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
*** اﻧﺘﻘـﺎد از ﻧﮕـﺎه آﻣـﺎری ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﺎن،
ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از ﻧﮕـﺎه آﻣـﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ،ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺮاز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﯾـﺎ ﺻـﻔﺮ
ﺷ ﻮد .
اﻣـﺎ ﻣﺴﻮوﻻـن ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻣﻌﻘﺘﺪﻧــﺪ ﺻـﺎدرات ﮐـﻢ ﺑـﺎ ﺗﺮاز ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻬـﺘﺮ از ﺻـﺎدرات ز ﯾـﺎد ﺑـﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ اﺳـﺖ و اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺻﺎدرات رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻــﻼح ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫــﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫــﺎی وﺿــﻊ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺑــﺎ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ،ﺑﺎ اﻧـﺪﮐﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ و اﺿﺎﻓﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ،ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﺘﺸﺎر  ۳۱اردﯾﺒﻬﺸـﺖ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﻮز – ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﻮز :ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ(
ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺻﺎدرات و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در روزﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزآوری ﮐﺸﻮر از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی رو ﺑﻪ رو
ﺷـﺪه ،ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺰر ﯾﻖ ارز ﺑﻪ رگﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻨﮕﻼخﻫﺎی آن ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪهای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻞ راه ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾﺮان ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﻬـﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫــﺪ؛ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫﻤﯿـﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮزﻫـﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﺪه و ﺻﺎدرات را از روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶاﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.

۱۴

رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿـﺪ آن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺧﻮرده ﺷﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ »ﺣﻤﯿــﺪرﺿﺎ ﺻــﺎﻟﺤﯽ« ،ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ اﻧﺘﻘﺎد از روش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ اﺟﺎزه
دﻫـﺪ ارزی ﮐﻪ وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﯿﻤﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ارز ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد
ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﺑﺨﺸـﯽ،
ﺟﻠﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﮐﺎﻻـ در ﺑـﺎزار آزاد ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻧﯿﻤـﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ارز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۱۵درﺻﺪ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺧﺮ ﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﮐﻨـﺪ ،اﻓﺮاد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ﺻﺎدرات
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم داده و ارز ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎد ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺻﺎدرات را ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪ ،در ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
اﻓﺮادی را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وز ﯾﺮ ﺻـﺎدرات ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣـﻮر ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در
زﻣﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺑﻮدن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ...ﻋﻮارض ﺻــﺎدرات ﺧﺮﻣـﺎ ﻟﻐـﻮ ﺷــﺪﻏﻔﻠﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳــﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ از ﺻـﺎدرات ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ
ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :رﻗـﺎﺑﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﺮ ﯾﺎن دارد ،ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮر
ﻋﺮاق رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺨﺺ اردوﻏﺎن ،ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ و ﻻﺑﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﮔﺮه ﺧﻮردن اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻣﺸـﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ آن
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
داده و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
»ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی« ،ﻧﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی و اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺰرﮔﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص ﺳـﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻮﺳــﻮی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔــﺎنﻫــﺎ ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﭘﯿﻤــﺎنﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای و ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺑﺮ واردات ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
اﻧﺘﻘﺘـﺪ از ﻧﮕـﺎه آﻣـﺎری ﺑﻪ ﺻـﺎدرات وی ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از ﻧﮕـﺎه آﻣـﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺮاز ﻣﻤﮑﻦ
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اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﯾـﺎ ﺻـﻔﺮ ﺷﻮد؛ اﻣـﺎ ﻣﺴﻮوﻻـن ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻣﻌﻘﺘﺪﻧـﺪ ﺻﺎدرات ﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ از
ﺻﺎدرات ز ﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺻﺎدرات رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻـﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫـﺎی وﺿـﻊ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی
ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 ۰ ) ۰/۵ﻧﻈﺮ ( اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری  :ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه https://jsnews.ir/?p=۱۰۸۷۱۳ :
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ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶآﻣـﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،آﻧﻬـﺎ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑﺮای رﻓـﻊ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت
دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼـﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﯾﺮﻧـﺎ ،ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری در ﺟﻠﺴﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ
)ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ( ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺻﺎدرات و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در روزﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزآوری ﮐﺸﻮر از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی رو ﺑﻪ رو
ﺷـﺪه ،ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺰر ﯾﻖ ارز ﺑﻪ رگﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻨﮕﻼخﻫﺎی آن ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪهای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻞ راه ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾﺮان ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﻬـﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫــﺪ؛ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫﻤﯿـﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮزﻫـﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﺪه و ﺻﺎدرات را از روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶاﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿـﺪ آن ﺑﻌـﺪ از زﻣﺎن ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺧﻮرده ﺷﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑــﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ »ﺣﻤﯿـﺪرﺿﺎ ﺻـﺎﻟﺤﯽ« ،ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑـﺎ اﻧﺘﻘﺎد از روش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ اﺟﺎزه
دﻫـﺪ ارزی ﮐﻪ وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﯿﻤﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ارز ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد
ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﺑﺨﺸـﯽ،
ﺟﻠﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﮐﺎﻻـ در ﺑـﺎزار آزاد ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻧﯿﻤـﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ارز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۱۵درﺻﺪ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺧﺮ ﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰ ی ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﮐﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺻﺎدرات
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم داده و ارز ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎد ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺻﺎدرات را ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪ ،در ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
اﻓﺮادی را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وز ﯾﺮ ﺻـﺎدرات ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣـﻮر ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در
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زﻣﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺑﻮدن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﻔﻠﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺻﺎدرات ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رﻗﺎﺑﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﺮ ﯾﺎن دارد ،ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺨﺺ اردوﻏﺎن ،ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ و ﻻﺑﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﮔﺮه ﺧﻮردن اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻣﺸـﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ آن
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
داده و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
»ﺳـﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی« ،ﻧﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی و اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺰرﮔﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑـﺎزار وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺳـﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻮﺳــﻮی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔــﺎنﻫــﺎ ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﭘﯿﻤــﺎنﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای و ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺑﺮ واردات ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
اﻧﺘﻘﺘـﺪ از ﻧﮕـﺎه آﻣـﺎری ﺑﻪ ﺻﺎدرات وی ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از ﻧﮕـﺎه آﻣـﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺮاز ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﯾـﺎ ﺻـﻔﺮ ﺷﻮد؛ اﻣـﺎ ﻣﺴﻮوﻻـن ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻣﻌﻘﺘﺪﻧـﺪ ﺻﺎدرات ﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ از
ﺻﺎدرات ز ﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺻﺎدرات رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻـﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫـﺎی وﺿـﻊ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی
ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺗﻐﯿﯿﺮات در »ﺷﯿﺮان«

ﻣﺸﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن رﻓﺖ

۱۷

ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد اﺣﻤﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری آﻣﺪ
ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد اﺣﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ »ﺷـﯿﺮان« ﭼﻬﺮه ای داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﺷـﯿﻤﯽ ) اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم (
و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎری درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ...
ﻣﺸـﺎری ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﻣـﺪرک دﮐﺘﺮای ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ در ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐـﺎﻧﻮن ﮐـﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار،
ﻣﺸــﺎوره و ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی آﺗﯿـﻪ دﻣﺎوﻧــﺪ و ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎدی آرﻣـﺎن ،ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺄت ﻣــﺪﯾﺮه
ﺷﺮﮐـﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ،ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺷــﺮﮐﺖ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺻـﺮاﻓﯽ ﻓﺮاز
اﻋﺘﻤـﺎد و ﺳــﻤﺖ ﻣﺸـﺎور ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ﻣﻬﺮ و ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه و ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑـﺎﻧﮏ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  ،در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﮑﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ...
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ...
@bourse۲۴ir
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻬﺮان -اﯾﺮﻧﺎ -ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دارﻧﺪ.

ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬـﻮری در ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی دوﻟـﺖ در روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ )ﺳﻪﺷـﻨﺒﻪ( ﺑﻪ ﺗﻨـﻮع ﺑﺨﺸـﯽ ﺷـﯿﻮهﻫـﺎی
ﺻﺎدرات و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در روزﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزآوری ﮐﺸﻮر از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی رو ﺑﻪ رو
ﺷـﺪه ،ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺰر ﯾﻖ ارز ﺑﻪ رگﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻨﮕﻼخﻫﺎی آن ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪهای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻞ راه ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾﺮان ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﻬـﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫــﺪ؛ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫﻤﯿـﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷـﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮزﻫـﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﺪه و ﺻﺎدرات را از روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺶاﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﮔﻼﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿـﺪ آن ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺧﻮرده ﺷﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑــﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ »ﺣﻤﯿـﺪرﺿﺎ ﺻـﺎﻟﺤﯽ« ،ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑـــﺎ اﻧﺘﻘــﺎد از روش ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـــﺪ ارز ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑــﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ ﺑــﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی اﯾﺮﻧﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾـــﺪ :ﺑﺎﻧـــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـــﺪ اﺟـــﺎزه دﻫـــﺪ ارزی ﮐــﻪ وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷـــﻮد ﺑـــﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻـــﺗﺮ از ﻧﯿﻤـــﺎ ﺧﺮ ﯾـــﺪاری ﺷـــﻮد ﺗﺎ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ارز ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
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وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﺑﺨﺸـﯽ،
ﺟﻠﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﮐﺎﻻـ در ﺑـﺎزار آزاد ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻧﯿﻤـﺎ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ارز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۱۵درﺻﺪ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺧﺮ ﯾﺪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﮐﻨـﺪ ،اﻓﺮاد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ﺻﺎدرات
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم داده و ارز ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎد ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺻﺎدرات را ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪ ،در ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
اﻓﺮادی را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وز ﯾﺮ ﺻـﺎدرات ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣـﻮر ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در
زﻣﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺪرس ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺑﻮدن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﻔﻠﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺻﺎدرات ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رﻗﺎﺑﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﺮ ﯾﺎن دارد ،ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺨﺺ اردوﻏﺎن ،ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ و ﻻﺑﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﺘﺮ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﮔﺮه ﺧﻮردن اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻣﺸـﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ آن
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
داده و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
»ﺳـﯿﺪ ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳـﻮی« ،ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﺎ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑـﺎزار وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺳـﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻮﺳــﻮی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔــﺎنﻫــﺎ ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﭘﯿﻤــﺎنﻫــﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای و ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺑﺮ واردات ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺻﺎدرات وی ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از ﻧﮕـﺎه آﻣﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺮاز ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﯾـﺎ ﺻـﻔﺮ ﺷﻮد؛ اﻣـﺎ ﻣﺴﻮوﻻـن ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻣﻌﻘﺘﺪﻧـﺪ ﺻﺎدرات ﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ از
ﺻﺎدرات ز ﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺻﺎدرات رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺻـﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫـﺎی وﺿـﻊ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی
ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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زﻣ ﺎ ن ﺛ ﺒ ﺖ ﻧ ﺎ م و ا م ا زد و ا ج ﻓ ﺮ زﻧ ﺪ ا ن ﺑ ﺎ زﻧ ﺸ ﺴ ﺘ ﮕ ﺎ ن ﮐ ﺸ ﻮ ر ی -را ﻫ ﺒ ﺮد ﻣ ﻌ ﺎ ﺻ ﺮ
 راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ازدواج ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.

زﻣـﺎن ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم وام ازدواج ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﺎن ﮐﺸـﻮری زﻣـﺎن ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم وام ازدواج ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﮐﺸـﻮری
ﻣ ﺸﺨﺺ ﺷ ﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ ،در اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از زوج ﻫﺎی ﺟﻮان ،ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ازدواج ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری در ﺻـﺪد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای وام ازدواج ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺧﺒﺮ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ازدواج ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری را داد.
زﻣــﺎن ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم وام ازدواج ﻓﺮزﻧــﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﯾــﺎﮔﺮ ﺷــﻤﺎ ﻫـﻢ ﯾﮑﯽ از آن زوﺟﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿــﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒــﺎل
در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ از »ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج« ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﯽ ﮐﺸـﻮری از آﻏـﺎز ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ
ازدواج ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﮕﯿﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ،دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ
ﺧـﺒﺮ ﮔﻔﺖ :در اداﻣﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫـﺎی رﻓـﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺻـﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ
ﮐﺸﻮری ،ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ازدواج ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و وﻇﯿﻔﻪ
ﺑﮕﯿﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۹۹ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺧﺮداد اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰۰۰ﻓﻘﺮه ﺑـــﺎ ﻧﺮخ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳـﺖ ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :دوره اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ازدواج ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﮕﯿﺮان ﮐﺸـﻮری  ۶۰ﻣﺎﻫﻪ ) ۵ﺳـﺎل( ﺑـﻮده و ﺑﺮای آن دﺳــﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺟﺮا ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ازدواج اول ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ و ﻫﻤﺴﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺘﺨﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﻔﺖ :ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ از اول ﺧﺮداد  ۹۸ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
 ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه  ۹۹ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ﻣﻮﻇﻔﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﺧـﺬ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧــﺪان اﻗــﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،اﻣﮑـﺎن ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم و ﺑﻬﺮه ﻣﻨــﺪی از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺟـﺎری را ﺑﺮای ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧــﺪان ﺧـﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ وام ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق
و ﺑــﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﺣــﺪاﻗﻞ ﯾــﮏ ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﻮﻣــﺎن ﺧــﺎﻟﺺ در ﯾــﺎﻓﺘﯽ در اردﯾﺒﻬﺸـﺖ  ۹۹اﺳـﺖ ﺗــﺎ ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﺸــﺎر ﺑﺮای
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻃﺮح وارد ﺷﻮد.
اﻓﺘﺨﺎری ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺴﺎط اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ۴۱۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان و ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﺻﻮرت ذی ﻧﻔﻊ ﺑﻮدن
ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺻﻨﺪوق ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ .cspf
 irﺗﺎ  ۲۰ﺧﺮداد  ۹۹اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ازدواج ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸـﻤﻮﻻن ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ،
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ ،ﮐﻠﯿـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸــﻤﻮل »ﺑﯿﻤـﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧــﺪه ﺑــﺪﻫﮑﺎر« ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ آن ﺑﺮﻋﻬـﺪه

۲۰

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ.
ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ وام ازدواج ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﮐﻨﯿـﻢ؟اﮔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ وام ازدواج ﻫﺴﺘﯿـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم،
ﺷﺮاﯾﻂ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﺬ اﯾﻦ وام وﺟﻮد دارد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج ،ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ازدواج اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وام ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج را دار ﯾﺪ؟ اداﻣﻪ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ وام ازدواﺟــﺒﺮای ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم و در ﯾــﺎﻓﺖ وام ازدواج ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑــﻪ »ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ
ازدواج« ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ز ﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺛﺒـﺖ ﻧــﺎم ،ﺑـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐــﺪ رﻫﮕﯿﺮی  ۱۰رﻗﻤﯽ ﺧـﻮد و ﺑــﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷــﺘﻦ ﻣــﺪارک ﻻـزم ﺑـﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ای از ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده رﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ ﺗـﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۱۲روز وﻗـﺖ دار ﯾــﺪ و در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﻣﺮاﺟﻌـﻪ در اﯾﻦ
زﻣﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻤﺎ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺬف ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ۴۵ ،روز ﮐﺎری ﻓﺮﺻﺖ دار ﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.
»وﯾﺮاﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم« وام ازدواﺟﺒـﺎ وارد ﮐﺮدن ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ و ﮐـﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺧﻮد و ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت وام
ازدواج ،ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
)ﻟﯿﻨـﮏ وﯾﺮاﯾﺶ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در ﺳـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی( ﺣــﺬف ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم وام ازدواﺟﺸــﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ ورود ﺑـﻪ »ﺻــﻔﺤﻪی
ﺣﺬف ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت وام ازدواج« ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺣﺬف ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﯾﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
)ﺑﺮای ﺣﺬف ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دار ﯾﺪ.
ﻣﺸﺎﻫـﺪه وﺿــﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ وام ازدواﺟﭙﺲ از ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ اﻃﻼـع از وﺿـﻌﯿﺖ ﺧـﻮد در ﺻـﻒ
اﻧﺘﻈﺎر و ﭘﺮداﺧﺘﯽ وام ازدواج داﺷﺘﯿـﺪ ،ﺑﻪ »ﺻـﻔﺤﻪی ﻣﺸﺎﻫـﺪه وﺿـﻌﯿﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت وام ازدواج« ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ و ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در وام ازدواج ﻻزم اﺳﺖ؟اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ازدواج.
اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی زوﺟﻴﻦ.
اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺎ.
اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ زوﺟﻴﻦ.
)ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ(اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺿﺎﻣﻦ.
)ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ(ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ده رﻗﻤﯽ و آدرس ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ زوﺟﻴﻦ.
ﮐﺪ رﻫﮕﻴﺮی ده رﻗﻤﯽ درﻳﺎﻓﺘﯽ از ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم.
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ وام ازدواج ﭼﮕـﻮﻧﻪ اﺳـﺖ؟ﺷــﺮط اول ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ وام ازدواج اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زوﺟﯿـﻦ دارای ﺗـﺎﺑﻌﯿﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وام ازدواج ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ازدواج  ۷ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺣﺪودا ﻣﺎﻫﯽ  ۶۰۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد اﯾﻦ وام  ۴درﺻﺪ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ و ﺳﻔﺘﻪ دار ﯾﺪ.
ﺷﺮط دﯾﮕﺮ در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وام ازدواج در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﺷــﺮاﯾﻂ ﺿــﺎﻣﻦ وام ازدواج ﭼﯿﺴـﺖ؟ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﮔﻔـﺘﯿﻢ ﺗﺴــﻬﯿﻼت وام ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾـﮏ از زوﺟﯿـﻦ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  ۷ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﺬ آن زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺳﻔﺘﻪ دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﺮای ﺿﺎﻣﻦ  ۲ﮐﺎرﻣﻨـﺪ رﺳـﻤﯽ دوﻟﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ  ۳ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨـﺪ! اﻣﺎ اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﻧﺪار ﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ» ،ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺷﺮاﯾـﻂ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺷـﺮط ﭘﺮداﺧﺖ وام ازدواج را وﺟـﻮد و اراﺋﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐـﺎر
زوﺟﯿـﻦ اﻋﻼـم ﮐﺮده اﻧـﺪ! ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﺳـﻮال ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨـﺪ وام ازدواج
در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺷﺎﻏﻞ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷـﻐﻞ آزاد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ وام ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨـﺪ؟ در
ﺟـﻮاب اﯾـﻦ ﺳـﻮال ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺘـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺼـﻮﺑﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
او ﮔﻔﺘـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿـﻞ ﺳـﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ وام ازدواج ﺑـﻮده ﺗـﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ
اﻗﺴـﺎط ﻣﻄﻤﺌـﻦ ﺷﻮﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮده ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﯾـﮏ ﺿـﺎﻣﻦ و ﯾـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﯾـﺎراﻧﻪ زوﺟﯿـﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠـﻎ وام ازدواج ﭼﻘـﺪر اﺳﺖ؟ﻣﺒﻠـﻎ وام ازدواج در ﺳـﺎل  ۹۸و ﻃﺒـﻖ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ و ﺟﻤﻌﺎ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.
ﻃﺒـﻖ اﺧﺒـﺎری ﮐﻪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳـﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﺳـﺎل  ۹۹ﺑﻪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾـﮏ از زوﺟﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وام ازدواج  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯿﺨﺒﺮ ﺧـﻮﺑﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ وام ازدواج وﺟـﻮد دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻻـﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۹وام ازدواج ﺟﻮاﻧــﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾــﮏ از زوﺟﯿــﻦ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و زوﺟﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام ازدواج در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ زوﺟﯿﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ از وام  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ ﺗﺎر ﯾـﺦ ﻋﻘـﺪ آن ﻫﺎ ﺑﻌـﺪ از
ﯾﮑﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۹۶ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﮕﯿﺮی وام ازدواﺟﻄﺒﻖ روال ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ،از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وام ازدواج وارد ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷـﺮاﯾﻂ وام ازدواج ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻫـﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ﻃﺒﻖ ﻗـﺎﻧﻮن اﮔﺮ در ازدواج اول ﺧﻮد از ﺗﺴـﻬﯿﻼت و وام ازدواج اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ازدواج ﺑﻌﺪی ﺧﻮد وام ازدواج در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ در ازدواج اول ﺧﻮد وام ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾـﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎر ﯾﺦ ازدواج ﺷـﻤﺎ ﻧﮕﺬﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ زوﺟﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﮔﻔـﺘﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺳـﺎل ) ۲۴ﻣـﺎه( از ﺗﺎر ﯾـﺦ ازدواج ﺷـﻤﺎ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗـﺎدر ﺑﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ وام ازدواج
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎر ﯾﺦ ازدواج ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺗﺎر ﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال آن را اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ وام ازدواج ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﺎﯾﺜﺎرﮔﺮان دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎدی وام ازدواج در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ازدواج اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وام ازدواج اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﺮوط ﻋﺎدی وام ازدواج ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜــﺎل آن ﻫــﺎ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ وام ازدواج در ﯾــﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﻨﺪ و زﻣــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ وام ازدواج اﻗــﺪام
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺎر ﯾﺦ ازدواج ﺷﺎن ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۲

ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ۷ ،ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ وام ازدواج ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻓﺮاد اﯾﺜﺎرﮔﺮ» ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان«» ،آزادﮔﺎن«» ،ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﺎ« و »ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ« اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن )ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ( ﺷﻬﯿﺪ ،ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ
ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺜﺎرﮔﺮان و آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺒـﺎزان ﯾـﺎ آزادﮔـﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺘﯿـﺎزات و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔـﻞ آن ﻫـﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪه وام ازدواج ﮐﺪاﻣﻨـﺪ؟ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وام ازدواج اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ:ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ
اﯾﺮان ،ﺻــﻨﺪوق ﮐـﺎرآﻓﺮ ﯾﻨﯽ اﻣﯿـﺪ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺳﺎﻣـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧـﮏ اﻧﺼـﺎر ،ﺑـﺎﻧﮏ
ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ،ﺑﺎﻧـﮏ دی ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ رﺳـﺎﻟﺖ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن،
ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﮐﻮﺛﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨـﺪه ،ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ ،ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻠﻞ ،ﺑﺎﻧﮏ
ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﯿﻨﺎ ،ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻧﻮر ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان وﻧﺰوﺋﻼ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ.
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ﻣﺸﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن رﻓﺖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﺣﻤﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری آﻣﺪ

ﺑﻮرس : ۲۴ﻣـﺪﯾﺮ ﺳﻮدﺳـﺎز ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑـﻪ ﺑـﻮرس ﺑـﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺸـﺎری ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑـﺎﻧﮏ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﺣﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری  ،در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺸـﺎری ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﻣـﺪرک دﮐﺘﺮای ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ در ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐـﺎﻧﻮن ﮐـﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار،
ﻣﺸــﺎوره و ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی آﺗﯿـﻪ دﻣﺎوﻧــﺪ و ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎدی آرﻣـﺎن ،ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺄت ﻣــﺪﯾﺮه
ﺷﺮﮐـﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ،ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺷــﺮﮐﺖ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺻـﺮاﻓﯽ ﻓﺮاز
اﻋﺘﻤـﺎد و ﺳــﻤﺖ ﻣﺸـﺎور ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ﻣﻬﺮ و ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه و ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑـﺎﻧﮏ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  ،در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﮑﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻـﻨﺪوق
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻣﺸـﺘﺮک ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑـﺎزارﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤـﺎد ﺻـﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ.
ﺻﻨـﺪوق ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑـﺎزارﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤﺎد ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن از آﻧﺠﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫـﺪف اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق
ﺑــﺎزارﮔﺮادﻧﯽ و ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺳــﻬﺎم ﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ز ﯾﺮﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن در ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑـﻪ وﯾﮋه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻤﺎد »ﺷﯿﺮان« ﺑﻮد.

۲۳

ﻣﺸﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﻔﻮی »ﺷﯿﺮان« در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آذر  ۹۸را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺧـﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  ۵,۷۴۹,۴۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﻋﺎﯾـﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺧـﻮد ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ ﮐﻤــﮏ داﻧﺶ و ﺗـﻮان ﻣﺸــﺎری در ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧـﮏ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮﺗﻔـﻮﮔﺮدان ﺳــﺒﺪ
»ﺷـﯿﺮان« و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣـﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺳـﻬﻢ »ﺷـﯿﺮان« در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻤﺎد ،ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ۴,۸۷۶,۷۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺳﻮد ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻋﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺸـﺎری ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻـﻨﺪوق ﻧﻤﺎد در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ  ۹۰۹,۹۷۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﺮای »ﺷـﯿﺮان« ﺳﻮد ﺳﺎزی
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪارن ﺧﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد.
وی در ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۹ﻧﯿﺰ ﺑﺮای »ﺷﯿﺮان« ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و در
ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﺷــﺮﮐﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﺳـﺖ  ۱,۸۷۱,۵۲۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺳـﻮد ﺳـﺎزی ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،در
ﻗﺴﻤﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ۱,۱۳۹,۳۴۲ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸــﺎری ﺣـﺘﯽ در ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ دوم ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۹ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ آن ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸــﮑﻼت ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻧﯿﺰ دﺳـﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮ ﯾﺒﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺴـﯿﺎر ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺷـﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮای ﺳـﻬﺎﻣﺪارن ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻤﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺳـﻬﺎم ﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺷـﮑﻠﺮ ،ﺳﺎﯾﻨﺎ ،ﺷـﺘﻮﮐﺎ ،درﻫﺎور ،ﺷﺎﻣﻼ« و  ...ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ رﺷـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۳۹۹/۳/۱ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲:۳۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮی  -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮرس ۲۴

۳
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۰:۰۷



ﭘ ﺮ و ژه ﻫ ﺎ ی د ا ﺧ ﻠ ﯽ و ﺧ ﺎ رﺟ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺮ ﺻﺎدرات و واردات ،ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺼـﯿﻞ در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ از ﻣﯿﺎن ﺣﺪود  ۴۰ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻧﯿﺰ در ﺧــﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺧــﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﺻــﺮف ﺷــﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤـﻮﻧﻪ ،اﺣــﺪاث ﺧــﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺮق و
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه  -اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق ،ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔﺖﺧﺎم
در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿـﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ  -ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾـﺎ  - ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه در ﮐﻨﯿـﺎ ،ﺧﻄـﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن )ﭘﺮوژه رﺣﯿﻢ ﯾﺎرﺧـﺎن(  -ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﮐﺎرﮔﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﭘﺮوژهﻫــــﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧـــﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﯿــﺎیاﻗﺘﺼـﺎد  :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺮ ﺻـﺎدرات و واردات ،ﭘﺮوژهﻫـﺎﯾﯽ را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼــﯿﻞ در ﻫﺮ ﺷــﻌﺒﻪ از ﻣﯿـﺎن
ﺣﺪود  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ،
اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه  -اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﻬﺮ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺮاق،
ﺳﺎﺧﺖ  ۹ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻧﻔﺖﺧﺎم در ﻋﺮاق ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋﺮاق ،اﺣـﺪاث ﺗﺼـﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب و
ﻓﺎﺿـﻼب  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ  -ﭘﺮوژه اوﻟﮑﺎر ﯾﺎ  - ۴ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه در ﮐﻨﯿﺎ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ﻧﯿﺮو در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن )ﭘﺮوژه رﺣﯿـﻢ ﯾﺎرﺧـﺎن(  -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه از ﺟﻤﻠـﻪ ﻃﺮحﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر
ا ﺳ ﺖ.
اﻣـﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺴـﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻌﺮوف

۲۴

ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﻠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﻫﺘﻠﺪاری در ﮐﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و دو واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺐ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ ﺟﺎﻣﻊ زﻧﺎن در ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷـﻌﺒﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و
اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺑﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
در ﯾﺰد ،اﺣـﺪاث ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪﻫـﺎی آﻫـﻦاﺳـﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اﺣــﺪاث ﻫﺘـﻞ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﺷـﯽ ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺎزهﻫـﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣـﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی  ۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾـﻮرو ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﺷـﻤﺶ ﻓﻮﻻـدی و ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۳۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮارد ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ
ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺸـﮑﺒﺎر ﺑﻪ روﺳـﯿﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار
ﯾﻮرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺳـﻨﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺰد ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺑﻮده ﮐﻪ ارزآوری آن  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔـﺎن ﺑـﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺪ در
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ،اﺣـﺪاث واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و اﺣﺪاث ﻫﺘﻞ ﺗﻮر ﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ ﺗـﺒﺮ ﯾﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺳـﯿﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻧﺒﺸـﯽ و ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺷـﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر،
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو و ﭼﻬﺎرﺻــﺪ ﻫﺰار دﻻـر ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔـﻮﻧﯽ ۳ ،ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو در ﺑﺨﺶ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﯽویﺳﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎک ﭼﯿﻨﯽ ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰدر ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل،
در ﺣﻮزه ﺳـﯿﻤﺎن  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل  ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی
 ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل ﺑﺎ ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و ۷۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻـد ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارزآوری و  ۴۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری و  ۳۰ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺷـﯿﺮاز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﻃﺮح ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑﺎﻧﮏ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼﺮم ،ﺑﯿﺶ از  ۱۳ / ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ر ﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ و
ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻗﻄــﺎر ﺷــﻬﺮی ﻣﺸــﻬﺪ ﻧﯿﺰ  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﻣﻬـﻢ ر ﯾﻠﯽ درون ﺷــﻬﺮی
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻋــﺪت ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺻــﺎدراﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای
ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﺟـﺬب ﺗـﻮر ﯾﺴﻢ و ﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺘـﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﭘـﺎرک آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۵۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻌﺒﻪ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ.

۲۵

ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس درﭼـﺎرﭼﻮب اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﮕﻮ ،ﺧﺮﻣـﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﻮﻻـد ﺑﯿﺶ از
 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۲۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷـﻌﺒﻪ ﮐﺮﻣـﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺴﺘﻪ و ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺷـﻌﺒﻪ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺣﻮاﻟﻪ ارزی ﺑﺮای واردات ﺑﺬر ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﺻــﺎدراﺗﯽ واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺷــﺪه ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻗﺰوﯾـﻦ ﺷﺎﻣــﻞ ﻣﺼــﻨﻮﻋﺎت
ﭘﻼـﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﻏـﺬاﯾﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸـﺎورزی ،داروﯾﯽ ،ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﻮن ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ﯾﻤﻦ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ  ۳۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺮای ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰ﻫﺰار ﯾﻮروﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث آبﺷﯿﺮ ﯾﻦ ﮐﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر
 ﮐﻨﺎرک اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷـﺮب ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﻨﺎرک و ﭼﺎﺑﻬﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺧﺮ ﯾﺪ  ۴ﻓﺮوﻧـﺪ ﮐﺸـﺘﯽ ﺑـﺎرﺑﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤـﻞوﻧﻘـﻞ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ  ۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺷـﻌﺒﻪ ﮔﯿﻼـن اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﻤـﺎن ﺑﺎ  ۲۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ،اﺣـﺪاث ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل و
اﺣﺪاث ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت ﺑﺎ ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻤﻨﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮآن ﭼﯿﻦ ،در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
روﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﯽ  ۰ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻋﺮاق
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق واردات
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