ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺰ ﯾﻦ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
 ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ دﻏــﺎﻏﻠﻪ در ﺑــﺎره آﺧﺮ ﯾـﻦ ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﺳــﻬﻤﯿﻪ ﺳـﻮﺧﺖ واﻧـﺖﺑــﺎرﻫــﺎی ﺑﺮون ﺷــﻬﺮی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻣﺼـﻮﺑﻪای ﮐـﻪ در دوﻟـﺖ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺷــﺪ ،ﮐـﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼــﯿﺺ ﺳـﻮﺧﺖ ﺑﺮای واﻧـﺖﺑـﺎرﻫـﺎ و ﺳـﻮاریﻫـﺎی درونﺷــﻬﺮی و
ﺑﺮونﺷﻬﺮی« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.

روﯾﺪاد  ۶۴ / ۲۴ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
 در راﺳـﺘﺎی ﺗﺎﮐﯿـﺪات ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﺎزدﻫﯽ و راﻧـﺪﻣﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف  ۵ﻟﯿــﺘﺮ ﺳــﻮﺧﺖ در ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣـﺘﺮ ﭘﯿﻤــﺎﯾﺶ ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻــﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧـﻮدرو ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ،ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز را ﻣﻮﻇﻒ و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺴﺮ ﯾﻊ در اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﮐﺮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﻼم ﻧﺤﻮه واﮔﺬاری اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺻﻞ  ۴۴ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮای واﮔﺬاری دو ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

آﻓﺘﺎب  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟
 ﻣﻌـﺎون واﮔـﺬاری ﺳـﻬﺎم و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﻪﻫـﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸـﻤﻮﻻن ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﻗﺮار دارد
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ و در زﻣﺎن آزادﺳﺎزی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﻮﺑﺨﺖ درﺑﺎره ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﻼغ ﺷﺪ ،اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﺟﺮا
و ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺴﺮ ﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﻼم ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮن در ۲۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 ﺟـﺪول زﻣـﺎﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی درﺳــﯽ داﻧﺶآﻣـﻮزان دورهﻫـﺎی اﺑﺘـﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﮐـﻪ روز ﺷـﻨﺒﻪ  ۲۰اردﯾﺒﻬﺸـﺖ از ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی  ۴و
آﻣﻮزش ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻋﻼم ﺷﺪ.

ورزش ﺳﻪ  ۴۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﻠﻄﺎﻧﯽﻓﺮ :ﺗﺎ  ۲روز آﯾﻨﺪه درﻫﺎی اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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۱

 وز ﯾﺮ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ دو روز آﯾﻨﺪه درﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺎﮐﻦ رو ﺑﺎز و اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎی ورزﺷﯽ روی ﻣﺮدم ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۳۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دﭘﻮی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟


ﺣـﺪود  ۱۰روز از ﻣﻬﻠـﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫـﺎی دﭘـﻮ ﺷــﺪه در ﮔﻤﺮک ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪه و اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻤﻼـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در

ﺟﺮ ﯾـﺎن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾـﺪ رخ ﻧـﺪاده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ۱۰۰۰دﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷـﺪه ﻫﻤـﺎن ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دور ﻗﺒﻞ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮوج را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن در ﮔﻤﺮک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۳۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﭙﺮم ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ!
 داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ را در اﺳﭙﺮم ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان زﻟﺰﻟﻪ دﻣﺎوﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد؟ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ


ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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۲

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

اﺧﺒﺎر ﺳﺘﻮن
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻣﻨﺒﻊ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

۱

۳

۱۹
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ا ﺧﺒ ﺎر ﺳ ﺘﻮ ن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن

۲۳:۰۰
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۴

ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۳۹ﻫﺰار ﻓﻘﺮه وام ازدواج ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ازدواج
ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۳۹ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ازدواج ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﻃﯽ ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ  ۲۳۹ﻫﺰار و  ۲۳ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ازدواج ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ارزش ر ﯾـﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ  ۷۵ﻫﺰار و  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۱۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﺳـﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺣــﺪود  ۲۶۵ﻫﺰار ﻓﻘﺮه وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴــﻨﻪ ازدواج ﺑـﻪ ارزش ر ﯾــﺎﻟﯽ  ۴۱ﻫﺰار و ۴۹۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ازدواج ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳـﺖ و از اﯾـﻦ رو اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ وام ازدواج را ﻣﻄــﺎﺑﻖ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼــﻏﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ اﺧــﺬ ﯾﮏ
ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺳﻔﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺳـﻘﻒ وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ازدواج ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾـﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن  ۸۴ﻣﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺻـﺮﻓﺎ ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪت دو ﺳـﺎل ) ۲۴ﻣـﺎه( از
ﺗﺎر ﯾﺦ ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ وام ﺧﻮد ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان :ﺿﺮورت ﺑـﺎزﻧﮕﺮی در ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮔﺮی و اﯾﻔـﺎی ﻧﻘﺶ اﻫﺮﻣﯽ
اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان در »ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر« ﺷﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﭘﯽ اﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺴـﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر
) ،(۱۴۰۴-۱۳۹۹دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ،ﻃﯽ ﻧــﺎﻣﻪ ای ﺑـﻪ دﮐـﺘﺮ ﻣﺮﺟــﺎن ﻓﻘﯿـﻪ ﻧﺼــﯿﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺗﻼـش ﻣﺘﻮﻟﯿـﺎن ﺗـﺪوﯾﻦ ﺳـﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﺎدرات وﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات در ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣـﺬﮐﻮر
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺻﺎدرات را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدرات ،اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ از
وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﮐﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺎه ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳـﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در ﺳـﻨﺪ ﻣـﺬﺑﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪ  ۸و
 ۹ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد.۱ :
ﻣﻌﻀــﻼت و ﻣﺸــﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی و ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ ﻫـﺎی ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل )ﺑـﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺸـﺎﻫﺮاه ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﻣﺮ
ﺻﺎدرات( .۲
ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﭘـﺎدار ﻧﻤـﻮدن و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﺪن واﻗﻌﯽ و ﭘﺎﯾــﺪار ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و ﺗﻮاﻓﻘﻨـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ )ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻤﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ(
.۳
ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن واﻗﻌﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ؛ .۴
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻼﺳـﯿﮏ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣﻌﻀـﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ اﻣﺮ ﺻﺎدرات در
ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻮع ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی در ﭘﯿﺶ رو .۵
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪه ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻓﻮل .۶
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺎدرات و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ آﻧﻬﺎ واﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ رو
ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ .۷
اﯾﺠــﺎد ﯾــﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ از ﺑــﺎز ﯾﮕﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺻـﺎدرات و ﺗﻌﯿﯿـﻦ و ﺷــﻔﺎف ﻧﻤـﻮدن ﻧﻘﺶ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ.
و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ.۸ :
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻣـﻮﺛﺮ در اﻣﺮ ﺻـﺎدرات از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ
ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ اﻫﺮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات.
.۹
اﯾﺠـﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﻈـﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ اﻣﺮ ﺻـﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ.
در اﯾـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر اﺷـﺎره ﺷــﺪه و آﻣـﺪه اﺳـﺖ :ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و ﺑﺎزوی دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات
ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در دوران
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ اﯾﻔـﺎ ﻧﻤـﻮده و اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺟﻬـﺎن ،اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ :در واﻗﻊ دوﻟﺘﻬﺎ ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﺷـﺶ
ﺷﮑـﺎف ﺑﺎزار و ﮐﻨﺘﺮل ر ﯾﺴﮏ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿـﺪی اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،اﺧﺘﯿـﺎرات و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺧـﺎص و ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ای از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ر ﯾﺴـﮏ
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﻮﺷـﺶ ز ﯾﺎﻧﺪﻫﯽ و ورﺷـﮑﺴﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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دﺳـﺘﻪ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در اﺳـﻨﺎد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای و اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷـﻔﺎف ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺑﻨـﺪﻫﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۷ذﮐﺮ ﺷــﺪه در ﺑﺨﺶ اول اﯾـﻦ ﻧــﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷــﺪه در ﺳــﻨﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤﮑــﺎری در اراﺋـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻻــزم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿـﮏ و ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸـﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری در اﻧﻌﻘﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﻤﮏ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿـﺎن ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و SMEﻫـﺎ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗـﺎدر اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را
اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
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