ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۱۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ن ﺟﻬﺮﻣﯽ
دﻻﯾﻞ ﺳﻘﻮط »ﻇﻔﺮ« از زﺑﺎ ِ
 وز ﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻣﺎﻫﻮاره

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در ﺗﺮ ﯾﺒﻮنﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ
 ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿـﺄت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزرﺳـﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ از ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻋﻼم رﺳـﻤﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،از ﺻـﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ ،ﻣﯿﺰ
ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ دارد ،ﻣﻤﻨﻮع و ﺟﺮم اﺳﺖ.

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۵۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

درﺧﻮاﺳﺖ »ﺑﻨﺰ ﯾﻦ ﺳﻔﺮ« ﺑﻪ دوﻟﺖ و وزارت ﻧﻔﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وز ﯾﺮ ﻧﻔﺖ ،ﻣﻨﮑﺮ ﻃﺮح ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﻨﺰ ﯾﻦ ﺳـﻔﺮ« در دوﻟﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻬﻤﯿﻪ »ﺑﻨﺰ ﯾﻦ ﺳﻔﺮ« ﺑﻪ دوﻟﺖ و وزارت ﻧﻔﺖ ،داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻋﻮارض ورود ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ
 ﻫﯿـﺄت ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﺎ ﺷـﮑﺎﯾﺖ دﯾـﻮان ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ،در ﯾـﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﺑـﺎﺑﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺤـﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮ ﯾﻤﻪ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد.

روزﻧﻮ  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻧﮕﻞ ،اﺳﮑﺎر  ۲۰۲۰را درو ﮐﺮد
 ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮد و دوﻣﯿﻦ دوره ﺟﻮاﯾﺰ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﮑﺎر در داﻟﺒﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﺎﯾﯿﺪ ردﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪهﻫﺎ
 ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﯽ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳـﻬﻤﯿﻪای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺎﺣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دﺧﺎﻟﺖ در رأی ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن درﮔﯿﺮ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﺮدا در اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ۱۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺮف ﻣﯽﺑﺎرد
 ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﯽ ﮔﻔـﺖ :از ﻓﺮدا دوﺷــﻨﺒﻪ  ۲۱ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎرش ﺑﺮف در اﺳــﺘﺎنﻫـﺎی ﺷــﻤﺎﻟﯽ ﺑـﻪ وﯾﮋه اﺳــﺘﺎن ﮔﯿﻼـن رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺟﻠﮕﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۱

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺠﯿﺪی :ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎز ﯾﮑﻨﺎن اﺳﺖ
 ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﯿﺪی ،ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد و ﮐﺎدرش را ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎز ﯾﮑﻨﺎن اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺴﺖ.

ﻗﻢ ﭘﺮس  ۳۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﻨـﺞ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑـﺎﺑﺖ ﺑـﺪﻫﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ  -ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد
 ﭘﻨـﺞ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑـﺎﺑﺖ ﺑـﺪﻫﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺧﺘﺼـﺎص ﻳـﺎﻓﺖ  -ﻛـﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎي
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ از ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد  -ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع-ﻫﺰار-ﻣﯿﻠﯿﺎرد-ﺗﻮﻣﺎن-اﺳـﻨﺎد-ﺧﺰاﻧﻪ-
ﺑﺎﺑﺖ

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۳۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﯾﺎراﻧﻪﺑﮕﯿﺮان واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 ﯾﮏ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ  ۷۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دردی از ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دوا ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺿﺮوری و ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۵

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۹

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۱۰

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ
اﻧﺘﺨﺎب

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
اراﻧﯿﮑﻮ

اﯾﺒﻨﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

ﻋﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒ ﺎ ر

۲۴

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

اﻧﺘﺨﺎب

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اراﻧﯿﮑﻮ

اﯾ ﺒ ﻨ ﺎ

۲۴

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات :در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
اراﻧﯿﮑﻮ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﻧﺘﺨﺎب

ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

۲۴

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم ...
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﻧﺘﺨﺎب

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

اراﻧﯿﮑﻮ

۲۳

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۱۶

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اراﻧﯿﮑﻮ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﻧﺘﺨﺎب

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ

اﯾﺒﻨﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۳

ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز
ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﯾﺒﻨﺎ

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اراﻧﯿﮑﻮ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۲۲

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﯾﺒﻨﺎ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ
ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﻧﺘﺨﺎب

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اراﻧﯿﮑﻮ

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ
اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۲۲

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻧﺘﺨﺎب

دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اراﻧﯿﮑﻮ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﯾﺒﻨﺎ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ
ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

د ﯾ ﻮ ا ن ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲۱

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﯾﺒﻨﺎ
ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

اراﻧﯿﮑﻮ

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

۲۱

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

۱۷

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﯾﺒﻨﺎ

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻧﺘﺨﺎب

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اراﻧﯿﮑﻮ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۲۰

ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﯾﺒﻨﺎ

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ

ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اراﻧﯿﮑﻮ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﻧ ﻘ ﺪﯾ ﻨ ﻪ

۱۹

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻴﺶ از دوﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد
روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۱۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از دوﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد
روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

اﺗﺎق ﺧﺒﺮ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ -
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺒﻨﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اراﻧﯿﮑﻮ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﭘﻮ ل ﻧ ﯿﻮز

۱۴

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

۱۳

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از دوﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر -ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون
ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺒﻨﺎ ،ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ
ﺑﺮای ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧـﺪه در ﺣـﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟـﻮد دارد و  ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳــﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ در اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴـﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗـﺎ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤﮑـﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴﺘﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﺘﻘﺎد دار ﯾﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺒﺎﻟﻎ
دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن
دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨــﺪ و ر ﯾﺴـﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ؛ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴـﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
 ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎی ﺑﺎﻻـی ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن از  ۱۹ﺑﻬﻤـﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﺪ اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳــﺘﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ،ﺗﻤـﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ دارﻧـﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﺮای
ﭘـﺬﯾﺮش ر ﯾﺴـﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ و
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺑﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر« ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﯾﺒﻨﺎ ،ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و  ۶۰درﺻﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫـﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟـﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ

از ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ در اروﭘـﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻــﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴـﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑﺎﻻـی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن از  ۱۹ﺑﻬﻤـﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎ را ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت از
رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺒ ِﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی

ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار
ﭘﺮوﻧـﺪه در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و  ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟـﺪی را ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ در اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻــﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴــﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑﺎﻻـی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن از  ۱۹ﺑﻬﻤـﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎ را ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز ،ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺎﻟﯽ
در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه
در ﺣـﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟـﻮد دارد و  ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در
اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻــﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴــﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑﺎﻻـی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن از  ۱۹ﺑﻬﻤـﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎ را ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
اﯾﺒ ِﻨﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
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اﻧﺘﺨﺎب
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ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮای ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸـﻮر ﮔﻔﺖ:
ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی
وﺟـﻮد دارد و  ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ
ﻣﺠــﺎز ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳــﺘﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑــﺎ ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎ اﻗــﺪاﻣﯽ ﺟــﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐـﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒـﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اروﭘﺎ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐــﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻــﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴــﮏ اﻧﺠــﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣــﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ

در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑﺎﻻـی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن از  ۱۹ﺑﻬﻤـﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای
ﭘـﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎ را ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
اﯾﺒﻨﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ
ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

اﻧﺘﺨﺎب

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۱:۲۳

ﻣ ﺴ ﺌ ﻮ ﻟ ﯿ ﺖ ر ﯾ ﺴ ﮏ ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﺗ ﺮا ﮐ ﻨ ﺶ ﺑ ﺎ رﻣ ﺰ د و م ا ﯾ ﺴ ﺘ ﺎ ﺑ ﺮ ﻋ ﻬ ﺪ ه ﻣ ﺸ ﺘ ﺮ ی ا ﺳ ﺖ
 آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی /
ﺑ ﺎﻧ ﮏ

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر

ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت از
رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ

ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺒ ِﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی

ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار
ﭘﺮوﻧـﺪه در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و  ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟـﺪی را ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ در اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ

ﺻــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻــﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴـﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑﺎﻻـی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن از  ۱۹ﺑﻬﻤـﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎ را ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ اﯾﺒ ِﻨﺎ ﮐﺪ ﺧﺒﺮ  ۴۵۱۰۵۶ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎرﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف رﻣﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻋﺸﺮت ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدارت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
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ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
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ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
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ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

اﻧﺘﺨﺎب
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
اراﻧﯿﮑﻮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۴:۱۰

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۲۸

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺑـﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴـﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ ،ﻋﺸـﺮت ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮای ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺎﻟﯽ
در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه
در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و ۶۰درﺻﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟـﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در
اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸـــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑـــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣــﺪود ۷۰درﺻـﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴـﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴــﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾـﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣـﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ۱۹ﺑﻬﻤﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ دارﻧـﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ
دوم اﯾﺴــﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﺮای ﭘـﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺑﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز :ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز( ،ﻋﺸـﺮت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای
ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺟﺮاﯾـﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﻮزه
ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧـﺪه در ﺣـﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫـﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟـﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ در اروﭘـﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐـﺎرت ﺑﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸـــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑـــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود ۷۰درﺻـﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ر ﯾﺴـﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری

اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴــﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾـﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﯾﺒ ِﻨﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣـﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ۱۹ﺑﻬﻤﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ دارﻧـﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ
دوم اﯾﺴــﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﺮای ﭘـﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺑﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت از
رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ .وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮان
اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺑﺎﻧﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس  ,ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد,ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑـﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸـﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ
ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧـﺪه در ﺣـﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟـﻮد دارد و  ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑـﻪ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫـﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎ
اﻗــﺪاﻣﯽ ﺟــﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐــﺎرت ﺗﺤـﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐــﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم

ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻــﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴــﮏ اﻧﺠــﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣــﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑﺎﻻـی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن از  ۱۹ﺑﻬﻤـﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎ را ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان

اﻣﺘـﺪاد -ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون

ﺣﻀﻮر ﮐـﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣﺸﺘﺮی
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﻣﺘـﺪاد ،ﻋﺸـﺮت ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸـﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از ۱۵۳ﻫﺰار
ﭘﺮوﻧـﺪه در ﺣـﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟـﺪی را ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ در اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸـــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑـــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣــﺪود ۷۰درﺻـﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴــﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴــﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾـﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣـﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ۱۹ﺑﻬﻤﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ دارﻧـﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ
دوم اﯾﺴــﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﺮای ﭘـﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺑﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 اﻋﺘﻤﺎدآﻧﻼﯾﻦ| ﻋﺸﺮت ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ
دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮای ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺣﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧـﺪه در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و  ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷــﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳــﺘﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟـﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒـﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ در اروﭘـﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻮﻓـﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات اداﻣﻪ داد :در ﮐﺸﻮر روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ
ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐــﺎرت ﻣﯽﺷــﻮد؛ اﯾــﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫــﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﺪه و ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
 وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻـﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧﺎل اراﺋﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺠﺎد ﺷـﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸـﺮدن دﮐﻤﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ
رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻋﺘﻤﺎدآﻧﻼﯾﻦ| ﻋﺸـﺮت ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ
دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮای ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ
ﮐـﻪ در ﺣـﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧــﺪه در ﺣـﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟـﻮد دارد و  ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی در ﻃـﻮل
ﯾﮑﺴـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫـﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ در اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻـﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴـﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑﺎﻻـی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن از  ۱۹ﺑﻬﻤـﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎ را ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺒ ِﻨﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز
ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۳:۲۴

دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺒﻨﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

اﻧﺘﺨﺎب

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اراﻧﯿﮑﻮ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻣ ﺴ ﺌ ﻮ ﻟ ﯿ ﺖ ر ﯾ ﺴ ﮏ ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﺗ ﺮا ﮐ ﻨ ﺶ ﺑ ﺎ رﻣ ﺰ د و م ا ﯾ ﺴ ﺘ ﺎ ﺑ ﺮ ﻋ ﻬ ﺪ ه ﻣ ﺸ ﺘ ﺮ ی ا ﺳ ﺖ
 ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ /

۰

۰

 ۱۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۰۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ ،ﻋﺸـﺮت ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸـﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﻮزه ﻓﯿﺸـﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از ۱۵۳ﻫﺰار
ﭘﺮوﻧـﺪه در ﺣـﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و ۶۰درﺻـﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟـﺪی را ﺑﺮای

اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ در اروﭘﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸـــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑـــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣــﺪود ۷۰درﺻـﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ر ﯾﺴــﮏ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧــﺪ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ
در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼـن ﯾـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ
اﯾﺴــﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﭼﺮا ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﺘﻘـﺎد دار ﯾـﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ در
ﻣﺒـﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿﺎری
ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣـﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ۱۹ﺑﻬﻤﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ دارﻧـﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ
دوم اﯾﺴــﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﺮای ﭘـﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺑﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﻋﺼﺮ ﺧﺒﺮ
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

اراﻧﯿﮑﻮ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی آرﻣـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر ﺷـﻤﺎری از
ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن رﺳــﺎﻧﻪ ﻫــﺎ ا اﺿــﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﺑﺰرﮔــﺘﺮ ﯾﻦ واﺣــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺣـﻮزه
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ” را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۳۷

اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺼﺎﻟـﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻋﻼم ﮐﺮد  :ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣـﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.

وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪارد وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔـﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز  -ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺼﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ  :درﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی
اﻋﺘﺒﺎری  ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤـﻪ ﭘـﻮل ﻧﯿـﻮز ،در ﻧﺸــﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺷــﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ا اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳـﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾـﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺼﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ  :درﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑﺴـــﺘﻪ ای ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان "ﻣﺮاﻗﺒــﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾــﻢ" را در ﺳــﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐـﻪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑﯿـﻦ  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۸درﺻـﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۴۰

ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗـﻮﺟﻪ اﺻــﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫــﺎی ﺑﺎﻧــﮏ در ﺳــﺎل ﺟـﺎری ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑـﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺼﺎﻟـﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻋﻼم ﮐﺮد  :ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣـﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔـﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨـﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﺰار ﻣﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨـﺎر ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾـﻞ دﻫـﺪ و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺣﻮاﻟﻪ در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨـﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪاردوی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔـﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۴۱

ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﺗﺎق ﺧﺒﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۱:۳۹
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤـﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑـﻪ اﺑﻼـغ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ اﯾـﻦ ﺳــﻘﻒ را اﺧﺘﯿـﺎری ﻗﺮار دﻫﻨــﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ز ﯾﺮ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨــﺪ و ر ﯾﺴـﮏ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ  ،ﻋﺸــﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮای
ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺟﺮاﯾـﻢ ﺳـﺎﯾﺒﺮی ﻣـﺎﻟﯽ در ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﻮزه
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۳ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و  ۶۰درﺻﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫـﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺟـﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت ﺗﺤﺖ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻃﺮحﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ در اروﭘـﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــﺎی ﺑــﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اداﻣــﻪ داد :در ﮐﺸــﻮر روزاﻧــﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم )ﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐــﺎرت( اﻧﺠــﺎم
ﻣﯽﺷـــﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾــــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ ﺿــــﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـــﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫــــﺎی ﺑــــﺪون ﺣﻀـــﻮر ﮐــــﺎرت ﺑــــﺎﻋﺚ ﮐــــﺎﻫﺶ
ﮐﻼــﻫﺒﺮداریﻫــﺎی ﺑﺮداﺷـﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠــﺎز ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐـﺎرت ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾـﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻــﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧـــﺎل اراﺋــﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒــﺎر ﻣﺼـــﺮف ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣــﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺠـﺎد ﺷــﺪ و
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻓﺸــﺮدن دﮐﻤـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮ ﺑﺴـﺘﺮ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻢ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای
ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ﺗـﺎ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ،ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣﺸـﺘﺮی اﺳـﺖ،
اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﺮاﯾﻢ در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺧ ُﺮد و ﮐﻼن ﯾﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧـﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﺘﻘﺎد دار ﯾﻢ اﮔﺮ رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ز ﯾﺮ
 ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺒﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿـﺎری ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ
ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟـﺪول اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺬف رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرت ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺑﺎﻻـی ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن از  ۱۹ﺑﻬﻤـﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻃﺒـﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن و در راﺳـﺘﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴـﺘﺎ ﺣـﺬف ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ر ﯾﺴﮏ از رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫـﺎ را ﺑـﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و رﻣﺰ اﯾﺴـﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠـﺖ در ﮔﻔﺖ و ﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری آﯾﻨـﺪه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد؛ روﯾﮑﺮد دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ ﺷـﺪن ،ﮐﺎرزار
آﯾﻨـﺪه ﺑﺎﻧﮑـﺪاران /راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻫـﺪاف اوﻟﯿﻪ ﺻـﻨﺪوق در ﮔﻔﺖ وﺷـﻨﻮد ﯾـﮏ ﭘﯿﺸـﮑﺴﻮت ﺑﺎ ﻣـﺪﯾﺮان ﻧﺴﻞ ﺟـﺪﯾﺪ
ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﺿﻤﺎﻧﺖ /رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ در ﻣﻮرد ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اراﻧﯿﮑﻮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن

ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻧﭽـﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨـﺪ  :ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ  ۲۲ﺑﻬﻤــﻦ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ا اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ

و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺼﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻋﻼم ﮐﺮد  :ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣـﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪاردوی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔـﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز
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روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ
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اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی

ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧـﻮﻣﯿﺴﺖ ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺷـﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ا اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ

ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗـﻮﺟﻪ اﺻــﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺼﺎﻟـﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻋﻼم ﮐﺮد  :ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣـﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ

ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪاردوی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔـﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
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 ۱۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۶۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۵:۳۴

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎرﭘﻮل ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷـﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻــﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻــﺎدراﺗﯽ اﺳـﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾـﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻓﻮﻻـد اردﮐـﺎن ﯾﺰد ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
۹۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ارزی
و  ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﺑﺮاز ﮐﺮد :درﺳـﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑﺴــﺘﻪ ای ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان “ﻣﺮاﻗﺒــﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾــﻢ” را در ﺳــﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۴۹

ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻋﻄــﺎ ﺷــﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ وﺻـﻮل ﻣﺒﻠـﻎ ﯾــﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾـﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻻـی ۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐـﻪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑﯿـﻦ  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۸درﺻـﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑﺎدی درﺑﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ۸۳
درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪاﯾﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫــﺎی ﺑﺎﻧــﮏ در ﺳــﺎل ﺟـﺎری ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑـﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣـﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ از
ﻣﺤـﻞ ﺧﻄﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻋﻼـم ﮐﺮد  :ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣـﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷـﺪه و ﺗﻌﻬـﺪی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﮐــﺎرﮔﺰار ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾــﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟـﺪ( ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ اوراق در ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ،
ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﮐﻨـﺘﺮلﻫـﺎی ﻻـزم را داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻔﺎف ﮐﻞ واردات ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﭘﺰﺷــﮑﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در
ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧـﺪارد ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری
ﻧـﺪار ﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾـﺪ ارز اﺳـﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤـﺪود ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﺳﻨـﺎ)آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز اﺳـﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨـﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤـﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ،
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۳:۴۷



ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﯿ ﺶ ا ز د و ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﺎ رد د ﻻ ر ﭘ ﺮ و ژه د ر ﺣ ﺎ ل ا ﺟ ﺮا د ا رد  : :ﭘ ﺎ ﯾ ﮕ ﺎ ه
ﺧ ﺒ ﺮ ی و ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ﻧ ﻮ آ و را ن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران /

۰

۰

 ۱۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۵۱

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮآوران آﻧﻼﯾﻦ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ا اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ

و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣـﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣــﺎﻟﯽ از ﻣﺤــﻞ ﺧﻄـﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ،اﻋﻼـم ﮐﺮد  :ﺗﻤـﺎم ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣــﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷــﺪه و
ﺗﻌﻬﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪارد وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۷:۲۱
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻـر ﭘﺮوژه در ﺣـﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎری…

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان “ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ” را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۵۴

ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در
ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺷـﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ا اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ” را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ

ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗـﻮﺟﻪ اﺻــﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺼﺎﻟـﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻋﻼم ﮐﺮد  :ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣـﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪاردوی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ

در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔـﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮐﻮﻧــﺎ ﭘﺮﺳـــﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان،اﺿــﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـــﻬﺮ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ

ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣـﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣــﺎﻟﯽ از ﻣﺤــﻞ ﺧﻄـﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ،اﻋﻼـم ﮐﺮد  :ﺗﻤـﺎم ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣــﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷــﺪه و
ﺗﻌﻬﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪارد وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان

اﯾﺮاﻧـﺎ :دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺪه در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮاﻧـﺎ  ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺷـﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ا
اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣـﻮزه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ” را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ

ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣـﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣــﺎﻟﯽ از ﻣﺤــﻞ ﺧﻄـﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ،اﻋﻼـم ﮐﺮد  :ﺗﻤـﺎم ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣــﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷــﺪه و
ﺗﻌﻬﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ

ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪارد وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
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 ۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
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اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜـﺎق ﺑـﺎ آرﻣـﺎنﻫـﺎی ﻣﻘـﺪس
رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ

دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜـﺎق ﺑـﺎ آرﻣـﺎنﻫـﺎی
ﻣﻘﺪس رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﻞ
و ﯾﮑﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،دﮐـﺘﺮ دژﭘﺴــﻨﺪ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀـﻮر
داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۱:۱۷



ﻣ ﺪ ﯾ ﺮﻋ ﺎ ﻣ ﻞ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺎ آ رﻣ ﺎ ﻧ ﻬ ﺎ ی ا ﻣ ﺎ م را ﺣ ﻞ ﺗ ﺠ ﺪ ﯾ ﺪ ﺑ ﯿ ﻌ ﺖ ﮐ ﺮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜـﺎق ﺑـﺎ آرﻣـﺎنﻫـﺎی ﻣﻘـﺪس
رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴـﯿﺞ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬﻞ و
ﯾﮑﻤﯿـﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،دﮐــﺘﺮ دژﭘﺴــﻨﺪ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀـﻮر
داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۶:۱۷

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ﻣ ﺪ ﯾ ﺮﻋ ﺎ ﻣ ﻞ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺎ آ رﻣ ﺎ ﻧ ﻬ ﺎ ی ا ﻣ ﺎ م
را ﺣ ﻞ ﺗ ﺠ ﺪ ﯾ ﺪ ﺑ ﯿ ﻌ ﺖ ﮐ ﺮد
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳــﻢ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬـﻞ و
ﯾﮑﻤﯿـﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،دﮐــﺘﺮ دژﭘﺴــﻨﺪ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀـﻮر
داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۷:۰۲

ﻣ ﺪ ﯾ ﺮﻋ ﺎ ﻣ ﻞ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺎ آ رﻣ ﺎ ﻧ ﻬ ﺎ ی ا ﻣ ﺎ م را ﺣ ﻞ ﺗ ﺠ ﺪ ﯾ ﺪ ﺑ ﯿ ﻌ ﺖ ﮐ ﺮد
 اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۵۰۰۰ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜـﺎق ﺑـﺎ آرﻣـﺎنﻫـﺎی ﻣﻘـﺪس
رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.

اﮐﻮﻧـﺎ ﭘﺮﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯿﺎﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯿﺎﻣـﺎم راﺣﻠﺒﻪ ﻧﻘـﻞ ازرواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﭼﻬـﻞ و ﯾﮑﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،دﮐـﺘﺮ دژﭘﺴــﻨﺪ وز ﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

۱۷:۳۲

ﻣ ﺪ ﯾ ﺮﻋ ﺎ ﻣ ﻞ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺎ آ رﻣ ﺎ ﻧ ﻬ ﺎ ی ا ﻣ ﺎ م را ﺣ ﻞ ﺗ ﺠ ﺪ ﯾ ﺪ ﺑ ﯿ ﻌ ﺖ ﮐ ﺮد
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜـﺎق ﺑـﺎ آرﻣـﺎنﻫـﺎی ﻣﻘـﺪس
رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.

آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ  :ﻋﮑﺲ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ و ﻟﻮرﻓﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ در آﻏﻮش دﺧﺘﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  +ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬـﻞ و
ﯾﮑﻤﯿـﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼــب اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،دﮐــﺘﺮ دژﭘﺴــﻨﺪ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀـﻮر

داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۶:۳۵

ﻣ ﺪ ﯾ ﺮﻋ ﺎ ﻣ ﻞ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺎ ﻫ ﺎ ی ا ﻣ ﺎ م را ﺣ ﻞ ﺗ ﺠ ﺪ ﯾ ﺪ ﺑ ﯿ ﻌ ﺖ ﮐ ﺮد
۰

 آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

 ۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۳۵۰۰۰ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜـﺎق ﺑـﺎ آرﻣـﺎنﻫـﺎی ﻣﻘـﺪس
رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ

دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜـﺎق ﺑـﺎ آرﻣـﺎنﻫـﺎی
ﻣﻘﺪس رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی آرﻣــﺎن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﮐـﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ دژﭘﺴﻨﺪ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐـﺪ ﺧـﺒﺮ  ۴۵۱۳۳۳ﮐﻠﯿـﺪواژهﻫﺎﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮﻗـﺪ ﻣﻄﻬﺮ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره(:
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۶:۳۶

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﻣ ﺪ ﯾ ﺮﻋ ﺎ ﻣ ﻞ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺎ آ رﻣ ﺎ ﻧ ﻬ ﺎ ی ا ﻣ ﺎ م را ﺣ ﻞ ﺗ ﺠ ﺪ ﯾ ﺪ ﻣ ﯿ ﺜ ﺎ ق ﮐ ﺮد
 ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜـﺎق ﺑـﺎ آرﻣـﺎنﻫـﺎی
ﻣﻘﺪس رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﺮاﺳــﻮﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬـﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ دژﭘﺴﻨﺪ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
 http://farasoonews.ir/DlhKHSﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺒﺮ:
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۶:۰۰

ﻣ ﺪ ﯾ ﺮﻋ ﺎ ﻣ ﻞ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺎ آ رﻣ ﺎ ﻧ ﻬ ﺎ ی ا ﻣ ﺎ م را ﺣ ﻞ ﺗ ﺠ ﺪ ﯾ ﺪ ﺑ ﯿ ﻌ ﺖ ﮐ ﺮد
 دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۳۵۰۰۰ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ
اﻧﻘﻼـب اﺳــﻼﻣﯽ ﺣﻀـﺮت اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀـﻮر ﯾـﺎﻓﺖ .وب ﺳـﺎﯾﺖ دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎد  ,ﺑﺎﻧـﮏ  ,ﺑﯿﻤـﻪ  ,اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن  ,ﺑـﻮرس ,
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﻮان اﻗﺘﺼـﺎد،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﭼﻬـﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ دژﭘﺴﻨﺪ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۹:۰۵

ﮐ ﺎ ﻧ ﺎ ل ﺟ ﺎ ﯾ ﮕ ﺰ ﯾ ﻦ ﺳ ﻮ ﺋ ﯿ ﻔ ﺖ ﻃ ﺮا ﺣ ﯽ ﺷ ﺪ
 اﺗﺎق ﺧﺒﺮ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﯾـﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴـﺌﻮل در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪه ای در ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر ﻧﺪار ﯾﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺗﺎق ﺧﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ١٩ﺑﻬﻤﻦ  ٩٨در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﮔﻔﺖ :ﺑﻌـﺪ از ﺧﺮوج اﻣﺮ ﯾﮑـﺎ از ﺑﺮﺟـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ داده و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دار ﯾﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻠﻮﮐﻪ
ﺷﺪه ﻧﺪار ﯾﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻧﺸﺪ.
ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰود :ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :درﺳـﺎل ٩٨ﺑﺮوات اﺳـﻨﺎدی وارداﺗﯽ  ٢٩١ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ،اﻋﺘﺒـﺎر اﺳـﻨﺎدی و ﺑﺮوات وﺻﻮﻟﯽ ﺻـﺎدراﺗﯽ ٤١
ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی  ٦٧٠ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻــر ،ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز در ﺑﺎﻧــﮏ  ٦٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ،ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺻـﺮاﻓﯽ
 ٥٣٨ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ،ﺣﺠﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ارزی  ٢٣٦ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ﺑـﻮده و ﺟﻤﻌـﺎ ً دو ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ٣٨٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر

ﺣﺠـﻢ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ در  ٩ﻣـﺎﻫﻪ  ٩٨ﺑــﻮده اﺳـﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺣـﻮزه ال ﺳــﯽ داﺧﻠﯽ  ٣٧٤٢ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﮐﺎر
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ر ﯾـﺎﻟﯽ  ١٨٥ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن و ﺣﺠـﻢ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ  ٤٧٣٥ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ  ٢٤درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده،
اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ١٢٠ :ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ و  ٥٢٨ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن اﮔﺮ ﺷــﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﺎ ﺻـﻼﺣﯿﺘﺶ از ﺳـﻮی ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری
ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﺑﺴﻨﺠﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫﺎ  ٤٠٠ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﻤﺘﺮ
از  ١٥درﺻـﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ  ١٢درﺻﺪ ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ وﺟﻮد دارد در دﻓﺘﺮ ﻓﺮد ﮐﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
اﻣـﻮال ﻣــﺎزاد ﻧــﺪار ﯾﻢ اﯾـﻦ ﻣﻘــﺎم ﻣﺴــﺌﻮل در ﻧﻈــﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰود :اﻣـﻮال ﻣـﺎزادی ﺟﺰ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و اﯾﻦ دو ﺟﺰو زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو واﮔﺬار ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﻮب ﻧﺸﻮد ﻫﻢ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣــﺎ در ﺑــﺎزار ﺑﯿـﻦ ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒـﺘﯽ داﺷــﺘﻪ و ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨﻨــﺪه ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑـﻮده اﯾـﻢ؛ ﭘﺲ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻫﻢ
ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﯾﻢ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات دار ﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .٢
 ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪه و ﻣﮕﺎﭘﺮوژه ای ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ دو ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﯾﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﯾﮏ ﻣﺠﻤﺘﻊ ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٩٦٠ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ٥٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و
 ١٤٥ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارز از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣـﺎده ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی واردﮐﻨﻨـﺪه
ﻣــﻮاداوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـــﺪ رﻓــﻊ ﺗﻌﻬـــﺪ ﮐﺮده و ﻃﺒــﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﻔــﺎی ﺗﻌﻬـــﺪات ارزی
واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺗﻌﻬـﺪ ارزی اﯾﻔﺎ ﻧﺸـﺪه ای در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬـﺪات
ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو اﻟﺰاﻣـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺧﺮ ﯾـﺪ ارز و اﯾﻔﺎی
ﺗﻌﻬﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳـﺨﻨﺎن ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺎل  ۹۸ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ در
دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ،ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻓﻌﺎل در ﺳﺎل  ۹۸در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :دو ﭘﺮوژه ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه
ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ﮐﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳـﻮد در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﻧﺮخ  ۱۶ﺗـﺎ  ۱۸درﺻــﺪ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ رﺗﺒﻪ
اﻋﺘﺒـﺎری ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻮده و ﯾـﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ  ۱۶درﺻـﺪ
ﺳﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺟﺬب ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات اﯾﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل در ﻧﻈـﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ
اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﺿـﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ روزﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع  ۵۰درﺻـﺪ  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺧﺘﺼـﺎص
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ داﺷـﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺳـﺎﻟﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺴﺎل  ۱۱۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸـﺘﺮی از
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺎ ﺳـﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟـﺬب ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧـﺪار ﯾﻢ ،ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﺎ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘـﻪ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑــﺎ اﯾـﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓـﻖ اﺳـﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼـم ﻧﻈﺮ وزارت ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن و ﺗﺠـﺎرت
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی درﺧﺼﻮص ﺻـﺪور ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ارزی ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﻧـﺎﻣﻪ ارزی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از ﻣـﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘـﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺻـﺪور

ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ ﺗـﺎ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﺮﻓﺎ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺧـﺎص و ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻮردی اﯾﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره  ۲۲ﺗﺎ  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ ،ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎزارﮔﺮدان اوراق دوﻟـﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل در ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ آﻏـﺎز اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎزار ﺑـﺎز از
ﺳـﻮی ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،آن را ﯾــﮏ اﻗــﺪام ﺧـﻮب و ﻣﺜﺒـﺖ ارز ﯾــﺎﺑﯽ و ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑــﺎزارﮔﺮدان اوراق دوﻟــﺘﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﯾﮏ ﮐﺮ ﯾﺪور ﻧﺮخ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اوراق ﮔـﺎم در ﭼﻬـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ روﻧﻤـﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ
ﺑﻮده و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۳:۴۹

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﭘ ﻨ ﺞ ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن ا ﻧ ﺘ ﺨ ﺎ ب ﺷ ﺪ ﻧ ﺪ
 ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮ ﻃﻼﯾﯽ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه ال:در دﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ رؤﺳﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﻘﺶ رؤﺳﺎی ﺷﻌﺐ در ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ر ﯾﺴﮏ
اﻋﺘﺒﺎری" از ﭘﻨﺞ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺪه آل،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺷـﻌﺐ و ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﺐ
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت و رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ،درﺻﺪ
ﻣﻌﻮﻗـﺎت ،ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدره ،ﺑﺮوات و اﻋﺘﺒـﺎرات اﺳـﻨﺎدی ،اﻋﺘﺒـﺎرات اﺳـﻨﺎدی داﺧﻠﯽ ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی و ﺧﺮ ﯾـﺪ و
ﻓﺮوش ارز  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی ﺑﺎزار ﯾـﺎﺑﯽ و ﺟـﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺟﺪﯾـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﮐـﺘﺮ ﺣـﺒﯿﺐ اﺣﻤــﺪی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷـﺪه و ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﻫﺮ ﺷــﻌﺒﻪ ،در ﻧﻬـﺎﯾﺖ
ﺷﻌﺐ ﮐﺎﺷﺎن ،ﯾﺰد ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﯿﺮداﻣﺎد و اراک ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻌﺐ ﺑﺮﺗﺮ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از آﻗﺎﯾﺎن اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺳـﻠﻤﺎن ﯾﺰدﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﮐﺎﺷﺎن ،ﻣﺠﯿـﺪ ﻏﻔﻮری
ﻣﻨﺶ رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﯾﺰد ،ﻓﺮزاد ﺳـﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد و ﺳﻌﯿﺪ
رﺿﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ اراک و روﺳﺎی ﺷـﻌﺐ ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﻮی ر ﯾﺎﺳﺖ ﻣﺆﺳـﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺷﻌﺐ
و ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
" ﮔﺮدﻫﻤـﺎﯾﯽ رؤﺳـﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر" ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﺆﺳـﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ﺑﺮای دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮ ﻃﻼﯾﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

ﻧﺒﺾ ﻧﻔﺖ

۶۹

۲۱
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۰۷:۰۰

ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﯿ ﺶ ا ز د و ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﺎ رد د ﻻ ر ﭘ ﺮ و ژه د ر ﺣ ﺎ ل ا ﺟ ﺮا د ا رد
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺷـﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ا اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣـﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣــﺎﻟﯽ از ﻣﺤــﻞ ﺧﻄـﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ،اﻋﻼـم ﮐﺮد  :ﺗﻤـﺎم ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣــﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷــﺪه و
ﺗﻌﻬﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪارد وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۲۱
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
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روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی
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 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۷۲

ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺷـﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ا اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ" را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۷۳

از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣـﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣــﺎﻟﯽ از ﻣﺤــﻞ ﺧﻄـﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ،اﻋﻼـم ﮐﺮد  :ﺗﻤـﺎم ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣــﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷــﺪه و
ﺗﻌﻬﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪارد وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑ ﺎﻧ ﮏ ا ول
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۸۶۰۰ 

۲۷۷۶۸۲ 

۱۸۵ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۰:۳۳



♨ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
@BANK۱

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ر و ﯾ ﺎ ن آﻧﻼ ﯾﻦ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۱۰۰ 

۳۳۶۲ 

۱۱۵ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۴:۱۱

♨ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ا ﯾ ﺒ ِﻨ ﺎ  -رﺳ ﺎ ﻧ ﻪ ﻣ ﺮﺟ ﻊ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﯽ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۵۷۷ 

۱۱۱۹۰ 

۴۶ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۰:۱۰

در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺒ ِﻨﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ؛
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

@ibenanews

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۸۰ 

۹۲۰ 

۲۸ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۵:۴۷

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜـﺎق ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﻘﺪس رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
@int_trade

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳۱۲ 

۹۲۰ 

۲۸ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۰:۲۱

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی:
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از دوﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﯿﺶ از
دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر ﺷـﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ا اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری  ۲.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﯾـﻮرو ) ۲.۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻــر( از ﻣﺤــﻞ ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن اﻣﺴـﺎل ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه

ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

@int_trade

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﺑ ﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۳۱ 

۱۵۶۱ 

۲۷ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۱:۲۷

ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧﻪ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای
ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ روزاﻧـﻪ ﺗـﺎ ﺻــﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ،ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑـﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣﺸـﺘﺮی اﺳـﺖ،
اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼـغ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻦ ﺳـﻘﻒ را اﺧﺘﯿـﺎری ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن
اﻋﻼـم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ز ﯾﺮ ﺻـﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ر ﯾﺴﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ز ﯾﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

@ebinews_com

۲۱
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲۳ 

۹۲۰ 

۲۳ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۰۸:۴۱

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۷۸

ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ/دﻳﻨﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﺰد ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ
و رﻳﺎل را در اﻳﺮان ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدي ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻛﺴﭙﻮرﺗﻨﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
@int_trade

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﻓ ﺎﺑ ﺎﻧ ﯿﻮز
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲۱۲ 

۱۴۵۶ 

۱۵ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۴:۳۷

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

@fabanews

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲۶۲ 

۹۲۰ 

۱۱ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۶:۱۲

ﺻﺎﻟﺤﯽ آﺑﺎدی ﺧﺒﺮ داد:
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﻒ
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺟﻠﯿﮕﺰ ﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮﯾﯿﻒ ﺧﺒﺮ داد.
او ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻧـﺎل ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ وﺟﻮه ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ و ﺟﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ...
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۷۹

simanerws.ir
@int_trade

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

دﻳﻮان اﻗﺘﺼﺎد
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۴

۱۲۰۶ 

۴

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۰:۴۹

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
...

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

دﻳﻮان اﻗﺘﺼﺎد
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳

۱۲۰۳ 

۳

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۵:۵۰

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻘـﺪس
رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
...

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۲۰:۲۴

ﺻ ﺮا ﻓ ﻲ ا ﻛ ﺴ ﭽ ﻨ ﺞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲

۷۸۳ 

۲

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

♨ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرت از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
t.me/sarafiexchange

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ibena.ir
 ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ /

۰

۰

۰

۰

۲۵۷ 

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۰

۱۳:۱۲

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم #ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت #ﺑﺎﻧﮏ_ﺗﻮﺳـﻌﻪ_ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرت از #رﻣﺰ_ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ وﮔﻔﺖ :ر ﯾﺴﮏ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

۲۱
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﯿ ﺶ ا ز د و ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﺎ رد د ﻻ ر ﭘ ﺮ و ژه د ر ﺣ ﺎ ل ا ﺟ ﺮا د ا رد
 روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ /

۰

۰

۰۷:۰۰

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

در ﺻﻔﺤ ﺎت دﯾﮕﺮ
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

۱۹:۴۶

وز ﯾﺮ راه و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺒﺮداد :ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧـﻂ آﻫﻦ ﺗـﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨـﺪه  ۳دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی :ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از دوﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد ۵

۲۰
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۲:۳۰

د زد ﻋ ﺎ ﺷ ﻖ ﭘ ﯿ ﺸ ﻪ ﺑ ﻪ ﻗ ﻄ ﻊ د ﺳ ﺖ ﻣ ﺤ ﮑ ﻮ م ﺷ ﺪ
 درﺣﺎﺷﯿﻪ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

وﻗـﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧـﺪاز ﯾﻢ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤـﺎم ﺗﻼـش ﻫـﺎی ﺗﺮور ﯾﺴﺖ ﻫـﺎ و ﺣﺎﻣﯿـﺎن ﺷـﺎن ،آن ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑـﺎزی
ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻖ...

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻـﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎی ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐـﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ...اﯾﻦ ﭘﺮﻧـﺪه را ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
آﻣـﻮزش ﻫـﺎ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﭘﺮﻧـﺪه ﻫـﺎی زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ را دوﺑـﺎره ﺑﻪ ﺻـﺤﻨﻪ ﻧـﺒﺮد ﺑﯿﺎوردﻧـﺪ؛ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﺗﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻫﻢ از  F-۱۴ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده و دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ع ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺮم آدم رﺑـﺎﯾﯽ ،ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ آزار و ﻋﻤـﻞ ﻣﻨـﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﻪ  ۷ﺳـﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑـﻮم ﺷـﺪه و از
ﺑﻬﻤﻦ ﻣـﺎه ﺳﺎل  ۹۳ﺗﺤﻤـﻞ ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺷـﺘﺎب در راه رﻓﺘـﻦ ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫﻮاﺧـﻮری ،ﺗﻌـﺎدﻟﺶ را از
دﺳﺖ داده و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد.
 ﺳﻮﻧﺪﻟﻨـﺪ در ﺷـﻬﺎدﺗﯽ ﺟﻨﺠـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او دﺳـﺘﻮرات ...در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺖ ﮐﺮج
ﮐﺎﺷـﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ اﻓﺰود :ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﮐﺎﺷﺖ  ۳ﻫﺰار و  ۸۰۰اﺻـﻠﻪ ﻧﻬـﺎل ،ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۵ﻫﺰار ﭼـﺎﻟﻪ درﺧـﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۸۲

وﻗـﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧـﺪاز ﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤـﺎم ﺗﻼـش ﻫـﺎی ﺗﺮور ﯾﺴﺖ ﻫﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺷﺎن ،آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑـﺎزی ﮐﺮدن ﯾـﮏ ﻧﻖ ...وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧـﺪاز ﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻫﺎی ﺗﺮور ﯾﺴﺖ ﻫﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺷﺎن ،آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﻣﯽ ﺗـﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺷـﻤﺮد :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮراد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﺗﺮور ﯾﺴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﺴﻮخ و ﭘﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
...ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮور ﻧﯿﻮز ،ﺳـﺮدار ﺣﺴـﯿﻦ اﺷﺘﺮی  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷـﻨﺒﻪ در ﯾﺎدواره ﺷـﻬﺪای ﭘﻠﯿﺲ
اﻣﻨﯿـﺖ ﮐـﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴــﺮای اﺑـﻦ ﺳــﯿﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :ﺷــﻬﺪا ﮐـﻪ راه ﺧــﻮد را اﻧﺘﺨــﺎب و اﮐﻨــﻮن در ﺑﻬــﺘﺮ ﯾﻦ ﺟﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺗﺄﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و راه ﺳﻌﺎدت را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ.
ان ﺷـﺎء ﷲ ﺷـﻬﺪا دﺳﺖ ﻣـﺎ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻌﺘﻘـﺪﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﺴـﯽ ﻣﺸـﮑﻠﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻪ ...ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ .۱
۹درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ) (GDPﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺧﺴـﺎرت در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﺘﻮﺳـﻂ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ.۰
۴درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾـﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﺷــﺎره ای ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۲۰۱۶داﺷــﺘﻪ و ﯾـﺎدآور ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺗﯿـﻮﭘﯽ ،ﻫﻨـﺪ ،ﺑﺮز ﯾـﻞ ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،ﻣﺮاﮐﺶ،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﻨﮕﻮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻤﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را داﺷﺘﻨﺪ.
...ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت( اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ ﺷـﻮد و رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺿـﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿـﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺣﻀـﻮر ﮐـﺎرت
ﺑـﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﺮﻗﺖ رﻣﺰ دوم ﮐﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﯾـﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺣـﺪود  ۷۰درﺻـﺪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ...اﯾﻦ ﭘﺮﻧـﺪه را ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
آﻣﻮزش ﻫـﺎ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﭘﺮﻧـﺪه ﻫـﺎی زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻـﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﯿﺎوردﻧـﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﺗﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻫﻢ از  F-۱۴ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده و دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﭼﻮن ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺟﻮان ﺣﺘﯽ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻨﺪه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺳـﻼح ﻓﻮق ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ در ...دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺑﻪ ﻗﺎﺿـﯽ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﺮزو
ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿـﺎم ﺳـﺎل ﻫـﺎﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺎﺷﻖ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺧـﻮاﻫﺮ ﺑﺮزو اﺳﺖ و ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﻫـﺎﯾﺶ دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺑﺮود.
ﭘﯿﺎم از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸـﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺸﻪ داﺷـﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳـﺮﻗﺖ زده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ وی
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﺮزو ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن اﻇﻬﺎرات وﮐﯿﻞ ﺑﺮزو ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وارد ﺷﻮر ﺷﺪﻧﺪ.
...ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻮاﺿـﻊ اﻣﯿﺮ ﻧـﺎﻇﻤﯽ  ،ﻣﻌـﺎون و دﺳـﺖ راﺳﺖ آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در وزارت ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  -ﮐﻪ در ﺷـﻮآف و ﺗﻼـش
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪن دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮد ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻧﺪارد -در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻫـﺎی ﺟﻨﺠـﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و دو ﭘﻬﻠﻮی او در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و درﺑـﺎره ﻓﯿﻠﻢ رد ﺧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫـﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،از اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای او رﻗﻢ ﺧﻮرد و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را در ﭘﯽ
داﺷﺖ ...ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،دو ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺲ از ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه
ای واﻟﻤﺎرت در اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﻼم ﻧﻮ ،ﺗـﺎﯾﻠﺮ دی واﻻس  ۱۹ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬﺮ ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ وارد ﯾـﮏ واﻟﻤﺎرت ﺷـﺪ ،آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۸۳

ﻋﻼﻣﺖ دﺳﺖ ﺳﺎز را در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ" :اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺮوﻧﺎ دارم.
" ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ،واﻻـس ﻣﺎﺳـﮏ ﭘﺰﺷـﮑﯽ زردی را ﭘﻮﺷـﯿﺪه و اﺳﭙﺮی در دﺳﺖ داﺷﺖ و روی ﮐﺎﻻـ ﻫﺎی ...ﺑﻪ ﮔﺰارش
راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ ،روز دوازدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه زﻧﺪاﻧﯽ م.
ع ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم آدم رﺑﺎﯾﯽ ،ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ آزار و ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و از
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۳ﺗﺤﻤـﻞ ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﺘﺎب در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫﻮاﺧﻮری ،ﺗﻌـﺎدﻟﺶ را از
دﺳﺖ داده و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺎ اﻋﺰام ﻓﻮری اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن زﻧﺪان و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ اورژاﻧﺲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﺪ وی در
ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت ...دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ،ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼم ﻧﻮ ،روز دوازدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه زﻧﺪاﻧﯽ م.
ع ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم آدم رﺑﺎﯾﯽ ،ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ آزار و ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و از
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۳ﺗﺤﻤـﻞ ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﺘﺎب در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫﻮاﺧﻮری ،ﺗﻌـﺎدﻟﺶ را از
دﺳﺖ داده و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺎ اﻋﺰام ﻓﻮری اﯾﻦ ...دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ را ﻓﺎش ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،روز دوازدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه زﻧﺪاﻧﯽ م.
ع ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺮم آدم رﺑـﺎﯾﯽ ،ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ آزار و ﻋﻤـﻞ ﻣﻨـﺎﻓﯽ ﻋﻔـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﻪ  ۷ﺳـﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑـﻮم ﺷـﺪه و از
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۳ﺗﺤﻤـﻞ ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﺘﺎب در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫﻮاﺧﻮری ،ﺗﻌـﺎدﻟﺶ را از
دﺳﺖ داده و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد.
ﺑﻨـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺎ اﻋﺰام ﻓﻮری ...اﻋﻼم ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت اﺳـﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺣـﺘﯽ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در رأی ﺻـﺎدره ﺻـﺤﺒﺖ از ﻗﺼـﺎص ﯾـﺎ ﻗﻄـﻊ ﻋﻀـﻮ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻗﻀـﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﺻﺎدر ﮐﻨـﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ آﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ رﺳـﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺧﯿﺮا ﭘﺮوﻧﺪه ای درﺧﺼﻮص ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ  ...ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠـﻞ از دوﻟﺖ دﻫﻠﯽ ﻧﻮ و اﺳـﻼم آﺑـﺎد ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺗـﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳـﯽ ﺳـﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸـﻤﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳـﺖ
ﻣﺮدم آن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ وﻟﯽ دوﻟﺖ دﻫﻠﯽ ﻧﻮ ز ﯾﺮ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻧﻤﯽ رود.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم.... /
ﻣﻌﻤﻮﻻــ در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻫــﺎی ﻣــﺎ اﮐــﺜﺮ ﯾﺖ ﻣﻄﻠـﻖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑـﻪ ﺳــﺨﺘﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﮐـﺜﺮ ﯾﺖ ﻣﻄﻠـﻖ آرا
ﻣﺠﻠﺲ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑﯿﺎورﻧـﺪ و ﺣـﺘﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺮوز ﺳـﻪ اﻗﻠﯿـﺘﯽ ﺷـﻮد از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ از اﯾـﻦ ﻓﺎﺻــﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻗﺮ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﺑﺮای اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﯾـﺪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
اﻋﻼم ﮐﺮد ﭼﻮن در اردوﮔﺎه ...اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ .۱
۹درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ) (GDPﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺧﺴـﺎرت در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﺘﻮﺳـﻂ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ.۰
۴درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾـﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﺷــﺎره ای ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۲۰۱۶داﺷــﺘﻪ و ﯾـﺎدآور ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺗﯿـﻮﭘﯽ ،ﻫﻨـﺪ ،ﺑﺮز ﯾـﻞ ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،ﻣﺮاﮐﺶ،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﻨﮕﻮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻤﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را داﺷﺘﻨﺪ.
...اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﯽ در ﺗﺎر ﯾﺦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪر ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎر ﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺖ و ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺨﻮرد ،آن ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑـﻮد ﮐﻪ اﻣـﺎم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺻـﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﯾـﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ و ﻧﻪ ﯾـﮏ ﮐﻠﻤﻪ ز ﯾـﺎد،
آﻧﭽﻪ ﻫـﺪف اﻣﺎم ﺑﻮد آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳـﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎم ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﺻـﻼح
در ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ...ﮐﻢ ﮐﻢ دار ﯾﻢ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ از ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻨﺰل ﺗﻬﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﺧﺪﻣﺖ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺒﻮب ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻨﺰل ،ﮐﻔﺴﺎﺑﯽ ،ﻧﻤﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﻈﺎﻓﺖ راه ﭘﻠﻪ و ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻬﺎر دﻟﭽﺴﺐ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈــﺎﻓﺖ ﻣﻨﺰل ﺗﻬﺮان ﯾﮑﯽ ...ﺑﺮداری ﺑــﻮدم ﮐــﻪ ﺟﻨﮕﻨــﺪه ﻋﺮاﻗﯽ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺑﻤﺒــﺎران ﮐﺮد و ﻣـﻦ از ﻧــﺎﺣﯿﻪ دو دﺳــﺖ
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪم و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻋﮑﺎس اﯾﺮاﻧﯽ اﻓﺰود :ﭘﺲ از زﺧﻤﯽ ﺷـﺪن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ دﺳـﺘﺎﻧﻢ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﻢ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری اداﻣﻪ دﻫﻢ و اﻣﺮوز در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﮑﺲ
ﺑﯿﺮوت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻢ.
...و ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺪازد.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺷﺮ ﯾﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ رژ ﯾﻢ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑـﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨـﺪی ﺑﻌـﺪ ﻫﯿﺌـﺘﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻬﻨـﺪس ﺑﺎزرﮔـﺎن از ﻃﺮف اﻣـﺎم ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﯾـﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻔﺖ
رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨـﺪ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻔـﺖ ﻫـﻢ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷﺪﻧـﺪ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﺳـﺮﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدﻧـﺪ،
ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺖ ﻫﺎی ...ﻧﺸﻮد ﺑﻘﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣـﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ  Mazeوﺑﺴـﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨـﺪ و از آن ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺎر ﯾـﺦ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺷﺎن ،ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه و آدرس ﻫﺎی آی ﭘﯽ و ﻧﺎم ﺳﺮورﻫﺎی آﻟﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی داﮐﯿﻮﻣﻨﺖ ﻧﯿﺰ آﭘﻠﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
آﺧﺮ ﻣﺎه ۲ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً از دو ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺴﺎﮐﻮﻻ و ﻓﻠﻮر ﯾﺪا ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻼﯾﻦ دﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻠﮏ ﻣﯿﻠﺮﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را  <... ...ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ ،دﺷـﻤﻦ در ﺻﺤﻨﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻻک
دﻓﺎﻋﯽ ﻓﺮو رﻓﺖ.
ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺪرت اﯾﺮان را در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮب آﺷﮑﺎر ﮐﺮد.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۳۶۴ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮوع ﺣﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰ ﯾﺮه ﻓﺎو اداﻣﻪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و وﺳﻮاس ز ﯾﺎد ،از ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑــﻮد ﮐــﻪ دﺷــﻤﻦ ﺑــﻪ ﻫﯿــﭻ وﺟـﻪ ﻣﺘــﻮﺟﻪ ﮐﻮﭼﮑــﺘﺮ ﯾﻦ ﺣﺮﮐــﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺸــﻮد ز ﯾﺮا اﯾـﻦ ﻗﻄﻌـﻪ از ﺟﺒﻬﻪ
...اﺳﺖ؟ *ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪﺻـﻼﺣﯿﺖ رد ﺷﺪه ﻫﺎ ،اﺳـﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﻪ دﺳـﺘﻤﺎن رﺳـﯿﺪ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از
ﺟﻬﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ،روﻧـﺪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻫﯿـﺄت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﯿـﺄت ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن اول و ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن

دوم ﻫﻤـﻪ اﯾﻨﻬــﺎ ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﺗﺠﺪﯾــﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ ً اﺳــﻨﺎد و ﻣــﺪارﮐﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
...ﻗﺮار داد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﮔـﻮردن ﺳﻮﻧﺪﻻﻧــﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ در اﺗﺤـﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ را ﮐـﻪ در ﺟﺮ ﯾـﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن در
ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻋﻠﯿﻪ وی ﺷﻬﺎدت داده ﺑﻮد ،ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد.
ﺳﻮﻧﺪﻟﻨـﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻓـﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در ﻃﺮح ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ آﻏـﺎز
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪن دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮﻧﺪﻟﻨـﺪ در ﺷـﻬﺎدﺗﯽ ﺟﻨﺠـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او دﺳـﺘﻮرات ...در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺖ ﮐﺮج
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۸۵

ﮐﺎﺷـﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﺷﺖ  ۳ﻫﺰار و  ۸۰۰اﺻـﻠﻪ ﻧﻬـﺎل ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۵ﻫﺰار ﭼـﺎﻟﻪ درﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۸ﺷـﻬﺮداری ﮐﺮج ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺎغ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی  ،اﺣـﺪاث ﭘـﺎرک ﻫـﺎ و ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن در
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ،اداری ،ﺗﺠﺎری و در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ارزش ز ﯾﺒﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﮏ ﺷـﻬﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮد.
او اﻓﺰود  :ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاری درﺧﺘـﺎن ﻣﻬﻤـﺘﺮ از ﮐـﺎﺷﺖ آن ﻫـﺎ ...اﮐـﺒﺮ ﻓﺘﺤﯽ روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ در ﺟﻠﺴـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿـﺪات
داﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎد ﮐﺸﺎورزی ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ در
ﺗﻮز ﯾﻊ ﻧﻬـﺎده ﻫـﺎی داﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ دﻗﺖ ﻻـزم را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻫـﺎی داﻣـﺪاران ،ﻧﻘﺶ اﺻـﻠﯽ و وﻇـﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد را ﮐﻪ در اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ﻗﯿﺪ
ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠـﺎم  :... ...اﺧﯿﺮا در ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﺰارش ﺷـﺪ،
ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧـﺪ ﺳـﺮﻗﺖ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده و در ﮐﻮﭼﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮏ
ﺧـﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ اش در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ و دﺧﺘﺮ
ﺑﭽـﻪ اش آﺳــﯿﺒﯽ وارد ﻧﺸـﻮد و در ﯾــﮏ ﮐـﻮﭼﻪ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﻤــﺎم ﻣﺘﻬﻤـﺎن را ﺑـﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧــﺪ ،ﻧـﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧــﺪ ﮐـﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺎﻣﻮران ﻧﺎﺟﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ...ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬـﺎی ﺟـﺎده اﺑﺮ ﯾﺸﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ در
ﺟﺎده اﺑﺮ ﯾﺸﻢ زده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳﺖ در ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ،اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻗـﺪرت ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ
ﺷﺪن در ﺳﺎل  ۲۰۳۰اﺳﺖ ،اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎده اﺑﺮ ﯾﺸﻢ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ...دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺳـﻌﯿﺪ ﭘﻨﺠﻪ رﺋﯿﺲ اداره اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ اداره ﮐﻞ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژه ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻫـﺪف از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺳـﺎزی اﺳـﺘﻔﺎده از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫـﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﭘـﺬﯾﺮش اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺮدﻣﯽ،
ﮐـﺎﻫﺶ ﺣﺠـﻢ ﺗﺼـﺪی دوﻟـﺖ در اﻗﺘﺼـﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﻀــﺒﺎط ﻣـﺎﻟﯽ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻗﻄـﻊ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﺑـﻮدﺟﻪ ﻧﻔﺖ
ا ﺳ ﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را اراﺋﻪ داده و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺎﯾـﺎن ذﮐﺮ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮرﻫﺎی؛ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎی واﺻـﻠﻪ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
...در ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳـﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و
ﻋﻤﺮان ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺷــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘــﻪ  ۲۲ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،آﺧﺮ ﯾـﻦ وﺿــﻌﯿﺖ اﺗﺼــﺎل آزادراه ﺗﻬﺮان -ﺷــﻤﺎل ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه
آزادﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻮراآﻧﻼﯾﻦ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷـﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ
اﻧـﺪرﮐﺎران اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه اﺣـﺪاث آزادراه ﺗﻬﺮان -ﺷــﻤﺎل و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﭘﻠﯿﺲ راه  ...ﻣﻨﺒـﻊ ﺧـﺒﺮ  :ﺧﺒﺮﻓﺎرﺳــﯽ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاک
ﺑﮕﺬار ﯾﺪ :
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ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از دوﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

#آرﻣﺎن_اﻗﺘﺼﺎدی #اﺧﺒﺎر_اﻗﺘﺼﺎدی #اﻗﺘﺼﺎد_اﯾﺮان #اﻗﺘﺼﺎدی
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دا…
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اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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