ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  ۱۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﻘﻒ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ  ۵۴۰ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
 ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺳﻘﻒ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ  ۹ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪ و در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۲۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ۲۴.۵درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ
 ﻧﺮخ ﺑﯿﮑـــﺎری ﺟﻮاﻧــﺎن  ۱۵ﺗــﺎ  ۲۴ﺳــﺎﻟﻪ در ﺑﻬــﺎر اﻣﺴــﺎل ﺑــﻪ  ۲۴.۵درﺻـﺪ
رﺳﯿﺪ.
اﻓﻖ ﺗﺎزه  ۷۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﺸـﻤﻮﻻن ﻣﺒﺘﻼـ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ /ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ر ﯾﯿﺲ اداره ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳـﺮﺑﺎز ﺳـﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣ ﺴﻠ ﺢ


اﯾﺴﻨﺎ  ۸۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮنﻫﺎی ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی اﻋﻼم ﺷﺪ/ﮐﻨﮑﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد
 ﺳﺎزﻣـﺎن ﺳــﻨﺠﺶ آﻣـﻮزش ﮐﺸـﻮر زﻣـﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣـﻮنﻫـﺎی دﮐـﺘﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷـﺪ را اﻋﻼـم
ﮐﺮد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻫﺸﺪار ﻗﺎﺿﯽﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪ اﻋﻼمﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮانﺑﺎﻧﮑﯽ
 ﻗﺎﺿـﯽ ﻣﺴﻌﻮدی ﻣﻘﺎم در دوازدﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت  ۲۱ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻼن ارزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﯿـﭻ ﻣﺴﺆوﻟﯽ ﺧﻂ
ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ ،ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻫﺮ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ اﺳـﻨﺎد ﮐـﺬب اراﺋﻪ دﻫـﺪ و ﯾـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨـﺪ ،اﻋﻼـم ﺟﺮم
ﻣ ﯽ ﮐﻨﯿ ﻢ.
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ  ۶۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه در ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
 ﻣﺮاﺳــﻢ ﻗﺮﻋــﻪ ﮐﺸــﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در ﻃﺮح ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿــﺪ  ۱۰ﻣﺤﺼــﻮل اﯾﺮان ﺧــﻮدرو ﭘﯿﺶ ﺛﺒـﺖ ﻧــﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﺑــﺎ ﺣﻀـﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﭘﮑﻮ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻣﺮوز اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ،ﻃﻼ و ارز در روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

 آﺧﺮ ﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ از ﺑـﺎزار ﺳـﮑﻪ ،ﻃﻼـ و ارز ﺣـﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳـﮑﻪ رد ﻣﺤـﺪوده ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن و
ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﻣﺤﺪوده  ۲۲ﻫﺰار و  ۷۵۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺣﮑﻢ ﺑﺎزی اﺳﺘﻘﻼل  -ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ
 ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀـﺒﺎﻃﯽ آرای ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮی ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﯾﺪار اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۶۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺗﺼﺎل ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ روﺳﯿﻪ


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮان ﻗﻮا
 ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻮرای ﻋــﺎﻟﯽ ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺳــﺮان ﻗـﻮا ﺑﺮﮔﺰار
ﺷ ﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

 ۴وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱۸

ﺿﺮورت ﻫﺪاﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ دار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ/اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺗ ﻘﺎ ﺿﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺪ ا ز ﺑ ﯿ ﻦ ﺑ ﺮ و د

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۸

آ دﯾﻨ ﻪ ﻧﻮﯾ ﻦ

۸

ﺟ ﻤﻠ ﻪ

۷

ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

۷

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﺷ ﻤﺎ و ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۲

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۲

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز

۱

رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را
ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ
ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد
اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز
ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

۱۶

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۵:۲۳

 ۴وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ
 ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۱۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﺻ ﺒ ﺤﺎﻧ ﻪ ﺑﺎ ﺧ ﺒ ﺮ

 ۴وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺮای ﮔﻤﺮک در ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳـﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
رﺳﯿﺪه ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


 ۴وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺮای ﮔﻤﺮک در ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳـﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ رﺳﯿﺪه ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۷۷/۰۸/۱۵۳۷۲۹ﻣﻮرخ  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ  ۹۸ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ

ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره  ۳۴۶۱۰ﻣـﻮرخ  ۴ﺗﯿﺮ  ۹۹ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺳـﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﯿﻨـﺎ ً ﺟﻬﺖ اﻃﻼـع و

اﻗـﺪام ﻻـزم در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ وﻇـﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿـﺎرات ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔـﺎد ﻣـﺎده  ۱۳ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺷـﺮح
ذﯾــﻞ ﺑــﺎ رﻋــﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ارﺳــﺎل ﻣﯽﮔﺮدد -۱ :ﺻــﺪور ﻣﺠــﻮز ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن ورود ﻣــﻮﻗﺖ ﺑﺮای
ﭘﺮدازش ﺑـﺪون ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺳــﺘﻌﻼم از ﺳـﺎﯾﺮ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ  -۲ﺗﺴــﺮ ﯾﻊ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ورود ﻣــﻮﻗﺖ ﻣــﻮاد اوﻟﯿـﻪ و
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۵۱ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر
ﮔﻤﺮﮐﯽ در راﺳـﺘﺎی ﺑﻨـﺪ ث ﻣﺎده  ۳۸ﻗـﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ رﻗـﺎﺑﺖ ﭘـﺬﯾﺮ و ارﺗﻘـﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺧـﺬ  -۳ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﯾـﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘـﻮق ورودی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻀــﻤﯿﻦ ﮐـﺎﻻ  -۳ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺻـﺪور ﮐﺎﻻﻫـﺎی دارای ﭘﺮواﻧـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻋﻼـﻣﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑـﺪون ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﻮردی از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  -۴ﺑﺮرﺳـﯽ اﺟﻤـﺎﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮق ورودی
ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻻـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠـﺎز در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶۶
ﻗــﺎﻧﻮن اﻣـﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ) ،ﺷﺎﻣــﻞ اﺣﺮاز اﻧﺠــﺎم ﻓﻌـﻞ ﺻـﺎدرات و رﻋـﺎﯾﺖ ﺗﮑﻠﯿـﻒ و ﻣﻬﻠـﺖﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر( و ﺻــﺪور ﺣﮑﻢ
اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن.
 ﻃﻐﯿـﺎن ﮐﺮوﻧـﺎ در ﭘﺎﻻﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎی ﻧﻔﺖ ﺗﮕﺰاﺳﭙﺎﻻﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎی ﻧﻔﺖ از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﮕﺰاس ﮐﻪ رﮐﻮرد روزاﻧﻪ
ﺟﺪﯾﺪی را از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎر...

 ۴وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺮای ﮔﻤﺮک در ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳـﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ رﺳﯿﺪه ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﺎﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﺎدرات ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ )ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ( را اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۷۷/۰۸/۱۵۳۷۲۹ﻣـﻮرخ  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ  ۹۸ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻌـﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۴۶۱۰ﻣﻮرخ  ۴ﺗﯿﺮ  ۹۹ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﯿﻨﺎ ً ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و
اﻗـﺪام ﻻـزم در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۱۳ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺷـﺮح
ذﯾــﻞ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ارﺳـﺎل ﻣﯽﮔﺮدد -۱ :ﺻــﺪور ﻣﺠـﻮز ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن ورود ﻣـﻮﻗﺖ ﺑﺮای
ﭘﺮدازش ﺑـﺪون ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم از ﺳـﺎﯾﺮ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﺳﺎزﻣـﺎنﻫﺎ  -۲ﺗﺴــﺮ ﯾﻊ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ورود ﻣـﻮﻗﺖ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ و
ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده  ۵۱ﻗﺎﻧﻮن
اﻣـﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ در راﺳـﺘﺎی ﺑﻨـﺪ ث ﻣـﺎده  ۳۸ﻗـﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ رﻗـﺎﺑﺖ ﭘـﺬﯾﺮ و ارﺗﻘـﺎی ﻧﻈـﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺧـﺬ -۳
ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﯾـﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘـﻮق ورودی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻀــﻤﯿﻦ ﮐـﺎﻻ  -۳ﺗﺴــﺮ ﯾﻊ در ﺻـﺪور ﮐﺎﻻﻫـﺎی دارای ﭘﺮواﻧـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻋﻼـﻣﺖ
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺘـﺒﺮ ﺑـﺪون ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز ﻣـﻮردی از ﺳﺎزﻣـﺎن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  -۴ﺑﺮرﺳـﯽ اﺟﻤـﺎﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫـﺎی اﺳﺘﺮداد
ﺣﻘـﻮق ورودی ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻻـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠـﺎز در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮداد ﺣﻘـﻮق ورودی
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۶۶ﻗـﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ) ،ﺷﺎﻣـﻞ اﺣﺮاز اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﺻﺎدرات و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﻬﻠﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر(
و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ...ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ...ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮوﻧﺎ در ﭘﺎﻻﯾﺸـﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺗﮕﺰاﺳﭙﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ از
ﺷﯿـــﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـــﺎ در ﺗﮕﺰاس ﮐـــﻪ رﮐـــﻮرد روزاﻧـــﻪ ﺟﺪﯾـــﺪی را از ﻧﻈﺮ ﺷـــﻤﺎر ...ﺗﻐﯿﯿﺮ در روشﻫـــﺎی ﺑـــﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺻـﺎدراﺗﯽ/ﺗﻌﯿﯿﻦ...ﮐﻤﺘﺮ از ده روز دﯾﮕﺮ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﻬﻠﺖ رﺳـﻤﯽ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی از ﺳﻮی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺻـﺎدرات
ﺳﺎ ل...

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۶:۲۷

ﺿﺮورت ﻫﺪاﯾﺖ اوﻟﻮﯾﺖ دار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ
ﻣ ﻬ ﺮ /اﻧ ﺒﺎ ﺷ ﺖ ﺗ ﻘﺎ ﺿﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺪ ا ز ﺑ ﯿ ﻦ ﺑ ﺮ و د
 ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۲۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم ﺳﻮادﮐﻮه در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺎل در ﺣـﺪود  ۸۰۰ﻫﺰار زوج ﺟـﻮان ﺑـﻪ ﺟﺮﮔﻪ
ﻣﺘـﺎﻫﻠﯿﻦ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗـﺪاﺑﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺷـﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در دﺳـﺘﻮر
ﮐـﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ  ۷۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
واﺣﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺧﻨﮑﺪاری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴـﮑﻦ از ﺳﻮی
دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :از  ۷۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﻣﺴـﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺪود  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻫﺰار واﺣـﺪ آن را دوﻟﺖ و ﻣـﺎﺑﻘﯽ را اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﺎزﻫﺎ و ﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
 وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺒﻮه
ﺳـﺎزان در ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﺎﻟﯽ ۵۰۰ﺗــﺎ  ۶۰۰ﻫﺰار واﺣــﺪ ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزان از ﺳـﻮی ﺷــﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ وﯾﮋه ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه اراﯾﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺗﻤـﺎم ﺗـﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴــﮑﻦ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺑﺨﺶ اراﯾـﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزان ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿـﻞ واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺴـﮑﻦ ﻣﻬﺮ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
ﻧﺴــﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ-ﻫﯿﺒﻨـﺎ ،ﮐﻤـﺎل ﻋﻠﯿﭙـﻮر ﺧﻨﮑـﺪاری ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺿـﺮورت
ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﺑـﺎزار ﻣﺴـﮑﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﻤـﺪه ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷـﺖ
ﺷ ﺪ ه در اﯾ ﻦ ﺑ ﺨ ﺶ ا ﺳ ﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم ﺳﻮادﮐﻮه در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺎل در ﺣـﺪود  ۸۰۰ﻫﺰار زوج ﺟـﻮان ﺑـﻪ ﺟﺮﮔﻪ
ﻣﺘﺎﻫﻠﯿﻦ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در دﺳـﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ  ۷۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
واﺣﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺧﻨﮑﺪاری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴـﮑﻦ از ﺳﻮی
دوﻟـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻧﺒـﻮه ﺳـﺎزان ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :از  ۷۰۰ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣـﺪ ﻣﺴـﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺮ
ﺳـﺎل ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺣـﺪود  ۳۰۰ﺗـﺎ  ۴۰۰ﻫﺰار واﺣــﺪ آن را دوﻟـﺖ و ﻣـﺎﺑﻘﯽ را اﻧﺒـﻮه ﺳـﺎزان ،ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﺳﺎزﻫـﺎ و ﺷﺨﺼــﯽ
ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺒﻮه
ﺳـﺎزان در ﺳـﺎﺧﺖ ﺳﺎﻟﯽ ۵۰۰ﺗـﺎ  ۶۰۰ﻫﺰار واﺣـﺪ ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزان از ﺳـﻮی ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ وﯾﮋه ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه اراﯾﻪ ﺷﻮد.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ ،ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ دوﻟـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ از ﺑﻬـﺎی ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﻣﺴـﮑﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺮخ ﻫﺎ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺴـﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ و اراﯾﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣـﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ز ﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺧﻨﮑﺪاری اداﻣﻪ داد :اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺳﺎﻟﯽ  ۳۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ و
ﺗﺤـﻮل ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن ﮐﻨــﺪ ،اﻓﺰود :دوﻟـﺖ ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ ﻃﺮح ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾــﺪ ﻃﺮح ﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪ ﮐـﺎره و زﻣﯿـﻦ ﻣﺎﻧـﺪه در
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اراﯾـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزان ﺑـﺎ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻮﻻـﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣـﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧــﺪﻫﯽ ﺑـﺎزار ﻣﺴــﮑﻦ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد
ﺗﻌـﺎدل ﻣﯿـﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ اﺳﺖ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﺎ دﺧﯿـﻞ ﺷـﺪن در ﻃﺮح ﻫـﺎی ﺑـﺎزآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺷـﻬﺮی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻨـﺎﺳﺐ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫـﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺴـﮑﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را
اﯾ ﻔﺎ ﮐﻨ ﺪ.
ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت دﻫﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ ﺣـﺘﯽ در
ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﺣﺮ ﯾﻢ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺗﺴﻬﯿﻼت دﻫﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺶ ﻫــ ﺎ ی ﺑــ ﺎ ﻧ ﮑ ﯽ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ا ﻧــ ﺪ ﺑــ ﺎ ﺷــ ﻨ ﺎ ﺳ ﺎ ﯾ ﯽ
اﺧﺒـــﺎر ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺷﻔـــﺎﻓﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـــﺎی ﺑــﺎﻧﮑﯽ؛ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ...ﺷـــﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨ 
ﺖﻫــﺎی ﺳـﻮداﮔﺮاﻧﻪ و در ﯾــﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎت از ...ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ...ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ 
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﺧﻮد ...دو ﻓﻮر ﯾﺖ ﻃﺮح ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ...ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ دو ﻓﻮر ﯾﺖ ﻃﺮح ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۶:۵۲

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 آدﯾﻨ ﻪ ﻧﻮﯾ ﻦ /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ...

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ .


ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
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 ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨـﺎ ﺑﺮ ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴــﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬــﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.
.
.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ .
.
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ.
.
ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۰

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .
.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات .
.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم .
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ .
.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺘﺼﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ
اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑﻮده ،ﮔﻔﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ
ﻧﯿﺰ ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﺷـﺪ ،ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣـﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼـﺺ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ،
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار
داﺷـﺘﻪ و در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﺧﺼﻮص اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ ﮔﻔﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ و
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ در وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼـﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳـﺖ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺘﯽ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧـﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه اﻧـﺪ ،ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﻮدﻧﺸـﺎن از ﺳـﻮی ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد وی اﻋﻼـم
ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤـﺎن روز ﻣﻌـﺎدل ر ﯾـﺎﻟﯽ آن ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤـﺎ و اﺳـﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻨﺎ ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ در
ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۱

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠــﺎ ﻧﻤﺎﯾــﺪ و در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﺳــﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸــﺪه اﺳـﺖ وی در اداﻣـﻪ ﯾــﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﺻﺪور اوراق
ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸـﻬﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ ۱۸۵۱
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷـﺪ  ۲۲درﺻـﺪی دارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻــﺪ از ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴﺎل ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷـﺪه از
اﯾﻦ ﮐـﺎر ،ﺻـﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾـﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷـﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه ،ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺑـﻪ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺿـﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪﺑﻪ ﮔﺰارش آدﯾﻨـﻪ ﻧـﻮﯾﻦ ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻـﺎﻟﺢ
آﺑـﺎدی در ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﺧــﺪﻣﺖ ﺑـﻪ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اداره ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ارز ﻧﻔﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و
ﮐﺮوﻧﺎ را ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ
 ﺟ ﻤﻠ ﻪ /

۰

۰

 ۷ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻠﻪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب
ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳـﺖ
ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿ ﻢ.

دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۳

ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻـﺎﻟﺢ
آﺑـﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼـﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی اﻇﻬــﺎرداﺷﺖ :در ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﺷــﺪه در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺳــﺎل ﺟـﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در اوﻟـﻮﯾﺖ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ اﯾـﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ
آ ﺳ ﯿ ﺐ د ﯾ ﺪ ه اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘـﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘـﻮﻟﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳﺎﻧـﺪه اﯾﻢ ،ﺑـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣـﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۴

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۹:۴۳

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۷ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۳۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮازﻧﯿـﻮز” دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﺮازﻧﯿﻮز :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۵

ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮازﻧﯿـﻮز” دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮدوی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اداره ﮐﺸﻮر ﺑـﺪون ارز ﻧﻔﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
.
وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺻﻮرت ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﺧﺼﻮص اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ ﮔﻔﺖ :اﻣﻮال
ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ در وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮ ﯾﻤﺎﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳـﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ
ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤـﺎن روز ﻣﻌـﺎدل ر ﯾـﺎﻟﯽ آن ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در
راﺳـــﺘﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻــت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠــﺎت ارزی را ﺑــﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ و اﺳـــﮑﻨﺎس را ﺑــﻪ ﻧﺮخ ﺳـــﻨﺎ ﺑــﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳـﺘﻮی در اداﻣﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۶

ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ
ﻣﻨﺎ ﺳﺒ ﯽ ﻣ ﺤ ﺴ ﻮ ب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪوی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺼﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در ﺣﻮزه
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ،۹۸
ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮرس اﯾﺮان ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد
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۲۹۴۰۱ 
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ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی :ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ وارد ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد



ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ،ﮔﻔـﺖ :آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾـﻢ ﺗﻤـﺎم
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ا دا ﻣ ﻪ ﻣ ﻄ ﻠ ﺐ . . .
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روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 ﺷ ﻤﺎ و ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ا ﮔﺰ ﯾ ﻢ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ
ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ دارد.


 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ

ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑـﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻـﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد:
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۸

ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ
ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧـﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺷـﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷـﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑـﺎ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از
 ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗـﺪاوم ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺣﻔـﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
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روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد .وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺑﺎﻧﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس ,
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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۲۹

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎدرﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔـﺖ :در راﺳـﺘﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ
ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ دارد.


 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ

ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑـﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻـﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣــﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎدرﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔـﺖ :در راﺳـﺘﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ
ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۰

ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﺣﺴـﯿﻦ آﺗﺶ ﭘﯿﮑﺮ ﻣـﺪﯾﺮ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺳـﺘﺎن  ،ﺑـﺎ اﻫـﺪای ﻟﻮح
ﺳﭙـﺎس ﺑﻪ ﺳـﯿﺪ ﻓﻀـﻞ اﻟﻪ ﻗﺮ ﯾﺸـﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ  ،از ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳـﺘﺎورد
ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
 در اﯾـﻦ دﯾـﺪار ﮐـﻪ روز دوﺷــﻨﺒﻪ  ۹ﺗﯿﺮ  ،در ﻣﺤـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺳـﯿﺪ
ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻗﺮ ﯾﺸﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات را اراﺋﻪ ﮐﺮد.
 ﺣﺴـﯿﻦ آﺗﺶ ﭘﯿﮑﺮ ️ﻣﺪﯾﺮ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ  ،از ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺎدرات ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ﺣﺴـﯿﻦ آﺗﺶ ﭘﯿﮑﺮ ﻣـﺪﯾﺮ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺳـﺘﺎن  ،ﺑـﺎ اﻫـﺪای ﻟﻮح
ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺳـﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻗﺮ ﯾﺸـﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  ،از ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳـﺘﺎورد
ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
در اﯾـﻦ دﯾـﺪار ﮐـﻪ روز دوﺷـﻨﺒﻪ  ۹ﺗﯿﺮ  ،در ﻣﺤـﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺳـﯿﺪ
ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻗﺮ ﯾﺸﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات را اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﯿـﺪ ﻓﻀـﻞ اﻟـﻪ ﻗﺮ ﯾﺸــﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺳــﺒﺪ ﻓﺮوش  ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺟﺪﯾـﺪ  ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺮوش و ﺑﻬﺒـﻮد
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ را از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ روی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻤﻢ
ﻫ ﺴﺘﯿ ﻢ.
ﺣﺴـﯿﻦ آﺗﺶ ﭘﯿﮑﺮ ️ﻣـﺪﯾﺮ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺰ  ،از ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺎدرات ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
ﺣﺴـﯿﻦ آﺗﺶ ﭘﯿﮑﺮ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺣﺎ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ .
ﻣﻨﺒ ﻊ :ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗﺘ ﺼﺎ د
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رﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗــﻢ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺑــﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﮔﺰ ﯾــﻢ ﻧﯿــﻮز ﮔﻔـﺖ :در راﺳــﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل ۹۸
ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.

رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳــﺘﺎن ﻗـﻢ ﻃﯽ ﺳــﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻــر ارز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ
از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.

@int_trade

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﺗ ﺤﻠ ﯿ ﻞ ﺳ ﻬﺎ م
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳۲ 

۲۰۷۵ 

۳۲ 

۱۵:۵۹

»ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ« ﺑﻮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد:
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۲

»ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ
ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮرس
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳۵۸ 

۳۱ 

۱۲۳۷ 

۱۰:۱۹

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی :ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ وارد ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ،ﮔﻔـﺖ :آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾـﻢ ﺗﻤـﺎم
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﻧﺒﺾ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۲ 

۴۴۷ 

۱۲ 

۱۸:۳۴

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس
▫»ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی« ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﻋﺮﺿـﻪ ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در
️
ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
▫وی از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
️
▫ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ
️
ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
@NabzeBazarSarmayeh

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻮرس
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳

۵۰ 

۳

۲۳:۳۰

اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ ﺑﻮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات:

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۳

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﭘﺮوﻧـﺪه ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧـﺎص ﺑﻪ ﻋـﺎم ﺑـﻮده و  ۲۵درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم آن در
ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﺮﺿﻪ  ۱۷درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ در ﺑﻮرس ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺮﺗﻔﻮی اوج
@portfoyeowj

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﭘﺮﺗﻔﻮی اوج
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱

۵۰ 

۱

۲۳:۳۰

اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ ﺑﻮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات:
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﭘﺮوﻧـﺪه ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧـﺎص ﺑﻪ ﻋـﺎم ﺑـﻮده و  ۲۵درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم آن در
ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﺮﺿﻪ  ۱۷درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ در ﺑﻮرس ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺮﺗﻔﻮی اوج
@portfoyeowj

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۰:۱۳

رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
 ا ﮔﺰ ﯾ ﻢ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

Exim News

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۴

 ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.


 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ

ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑـﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻـﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ
از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷـﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۳ﻫﺰار و۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد داده ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
را ﺑــﻪ ﻋﻨـــﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻟﺤـــﺎظ ﮐﻨـــﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿــﻦ دﻟﯿـــﻞ اﯾــﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـــﺪون ﺗﺰر ﯾــﻖ ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـــﺪ اﺳــﺖ و ﺑﺎ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ در ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ ﺳﺎزﮔـﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ
ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺧـﻮد را اﯾﻔـﺎ ﮐﻨـﺪ .ﺣـﺪود دو ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﭙﺮدهﻫـﺎی ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺰد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼـم ﮐﺮده ﺑـﻮد ﮐﻪ  ۸۳درﺻـﺪ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ارزی و ۱۷
درﺻﺪ ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﻧﺴـﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار
دارد.

ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻری دﻧﯿـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد  :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۳ﻫﺰار و۵۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳــﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ و
ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢآﺑــﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد داده ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑــﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ در ﺗﺨﺼـﯿﺺ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺠﻤﻮع ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼـم ﮐﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ  ۸۳درﺻــﺪ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ارزی و  ۱۷درﺻﺪ
ر ﯾﺎﻟ ﯽ ا ﺳ ﺖ .
ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات را ﺑـﻪ ﻧﻔﻊ
ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر داﻧﺴـﺘﻪ و اﻋﻼـم ﮐﺮده ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟـﻮﯾﺖ ﻣﺒـﺎﺣﺚ
ﻗﺮار دارد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑـﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺎره ﮐﺮده و
ﮔﻔﺘﻪ در دﯾـﺪار ﺑـﺎ دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺷـﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه ،ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ،
از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻦ ﺑـﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ
ﮐـﻪ دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﯿـﭻﮔﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮریﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮدهﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮدهﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑﺎدی در ﺧﺼﻮص اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮ ﯾﻢ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺑــﺎ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳــﻮد  ۱۴-۱۴ / ۵درﺻــﺪ از ﻣﺤــﻞ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧــﮏ و ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋــﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻـﺪ ﺑﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧـﺒﺮ داده و اﻓﺰود :ﻣﺒﻠـﻎ ۴
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑـﺎ ﺻــﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿـﻒ  ۳۰درﺻــﺪی در ﻧﺮخ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن،
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ
ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾــﺪاری و ﻫﻤـﺎن روز ﻣﻌـﺎدل ر ﯾـﺎﻟﯽ آن ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در
راﺳـــﺘﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻــت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠــﺎت ارزی را ﺑــﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ و اﺳـــﮑﻨﺎس را ﺑــﻪ ﻧﺮخ ﺳـــﻨﺎ ﺑــﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ارزی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ،ﻧﺴـﺒﺖ
ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﺻﺪور اوراق ﮔﺎم اﻋﻼم ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور
 ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و دهﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ
 ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ در ﺣﻮزه داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل  ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑـﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲ /۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ در  ۶ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود  ۱ /۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﯿـﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﯽ  ۰ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق
ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﻣ ﻠ ﯽ ﻋ ﻠ ﯽ ﺻﺎﻟ ﺢ آﺑﺎ د ی ﮐ ﻤ ﯿ ﺴ ﯿ ﻮ ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد
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ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات،
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۷

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺻـﺮاﻓﯽ دوﻟﺘﯽ را ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮی را در ﺣﻮزه ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺗﺸﺪﯾـﺪ ﻓﺸﺎرﻫـﺎ ،از ﺳﺎل  ،۹۵ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﮔـﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﺗـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﻧﺠـﺎم ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﺻـﺮاﻓﯽ ،ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎی
ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮض اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و در ﺟﻬﺖ ﺗـﺪاوم اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺮ آن ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮔﺰاران
ﭘﻮﺷﺸــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳــﺮ دﻧﯿـﺎ و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ،ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺷﺪﯾـﺪﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻـت ارزی ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧـﺪ ،ﺷـﺒﮑﻪ ای از ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨـﺪ؛ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در
ﺳﺎل  ،۹۶ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ارز را در اﻗﺼـﯽ ﻧﻘـﺎط دﻧﯿـﺎ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟﺎ
ﮐﻨﯿ ﻢ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻓﺸﺎرﻫـﺎی ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ،اﻣﮑـﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺧـﻮد ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺑﻮاﻟﺤﺴــﻨﯽ اذﻋــﺎن داﺷـﺖ :ﺑــﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ارزی ،ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺻــﺮاﻓﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز و
ارﺳﺎل ﺣﻮاﻟﺠﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب رﺳﻤﯽ ،ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ آﻣﺎری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اداﻣﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد در ﺻـﻮرت روﻧﻖ
ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﮐﻠﯿـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ،در ﺑﺨﺶ ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻧﺠــﺎم ﺣﻮاﻟﺠــﺎت ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن و در ﯾــﺎﻓﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻـﺎدرات را در
ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺮﻋﻬــﺪه اﯾــﻦ ﺻـــﺮاﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓــﺖ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در اﯾــﻦ ﭼــﺎرﭼﻮب ﺻــﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻــر اﺳــﮑﻨﺎس از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮ ﯾﺪاری و در ﻫﻤﺎن روز و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ روز ﺑﻌﺪ ،ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﺴـﺘﺮده ﺗﺮ ﯾـﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺻــﺮاﻓﯽ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ داﺷـﺘﻪ و
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را دارد.
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اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
 ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز /
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اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﻓﺮازﻧﯿﻮز :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮازﻧﯿﻮز” رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در دﯾـﺪار ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۸

ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻣﻼـ درﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺟـﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﻢ ﻣـﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﮐﻪ در ﯾـﺪ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻣﺠﻠﺲ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی اراﺋﻪ ﮐﻨﯿـﺪ؛ ﺗﻼـش ﻣـﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫـﺎی ﻻزم در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﺳـﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
را ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ
روﯾـﻪ دو ﺳـﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟـﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈــﺎراﺗﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات دارد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻞ
دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای ﺻــﺎدرات را در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم ﺑــﻪ ارزآوری،
ﻫﻤﭽﻮن آب ﺣﯿـﺎت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار دارد و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد
و ﮔﻔـﺖ :ر ﯾﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼـم ﮐﺮده ﮐـﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺻﺎدرات ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴـﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ از ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧـﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻓﻌﻠﯽ و ﺣـﺘﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز در
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ارزآوری را
ﺗﺪاوم دﻫﯿﻢ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :اﻣﺮوز آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ده ﻫـﺎ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﺮده ﺗـﺎ اﯾﺮان را در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دﺷـﻤﻦ اﺳﺖ؛ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷــﺪه ،ﺣــﺎل ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾــﺎ ﻣـﺎ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺟﻨـﮓ آﻣـﺎده ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﯾـﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔـﺖ :درﺧـﻮاﺳﺖ ﻣـﺎ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﻮﻓﻖ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ
روی ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ دوﻟــﺘﯽ ﺑــﻮدن،
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ دارد؛ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘـﺎری را
در ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳـﻮی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿـﺎز ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﻧﯿـﺎز اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﺪوﯾﺖ ﻫـﺎی
د وﻟ ﺘ ﯽ د ر ا ﯾ ﻦ ﺑﺎﻧ ﮏ ا ﺳ ﺖ .
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و آن را از ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ
ﺧـﺎرج ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﻮد اﻋﻢ از
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻــت ارزی ﮔﻔــﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺤﺚ
ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان وارد
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
دوﻟﺖ از ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۰

