ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۸۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وام  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺗﺨﺼـﯿﺺ  ۲ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل
ﺑﻪ  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وام  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۸۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ رﮐﻮرد زد
 ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺑـﺎزار آزاد ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼـی  ۱۸ﻋﯿـﺎر ﻫﺮﮔﺮم ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ دﻻر  ۲۳ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﺳـﮑﻪ
ﺗﻤﺎمﺑﻬﺎر آزادی ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر در راه اﺳﺖ


ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﻼم ﺗﺎر ﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮنﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 زﻣـﺎن ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﺧﯽ آزﻣـﻮنﻫـﺎی وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ وﯾﺮوس ﻣﺠـﺪد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑـﻮد ،اﻋﻼـم
ﺷ ﺪ.
وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮش ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن /ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭼﮏ


راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ  ۵۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﯾﺎﻓﺖ وام ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟-راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ
 ﻣﻄــﺎﺑﻖ آﺧﺮ ﯾـﻦ آﻣﺎرﻫـﺎ ،ﺗـﺎﮐﻨﻮن  ۴۰۷ﻫﺰار واﺣــﺪ ﺑﺮای در ﯾــﺎﻓﺖ وام ﮐﺮوﻧــﺎ در ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﮐــﺎرا ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﮐﺮده ۵۰ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ا ز د ﺳ ﺘ ﻔ ﺮ و ﺷﺎ ن و ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻧﺎ ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﻣﺎ ﺳ ﮏ ﻧ ﺨ ﺮ ﻳ ﺪ
 ﺧــﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـــﺎ  -از دﺳـــﺘﻔﺮوﺷﺎن و ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺸـــﺨﺺ ﻣﺎﺳـــﮏ
ﻧ ﺨ ﺮﻳ ﺪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﯿﻤﺖ دﻻر و ﯾﻮرو در ﺑﺎزار اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۴ﺗﯿﺮﻣﺎه  /۹۹ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ :ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮب از ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎزار ارز
 ﺑﺎزار ارز در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﻻر در ﮐﺎﻧﺎل ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح دوﻓﻮر ﯾﺘﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ  -ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺮغ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ
 ﻣﻌـﺎون ﻧﻈـﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎﻻـﻫـﺎی ﻣﺼــﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮔﻔـﺖ :ﻣﺮﻏـﺪار از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸـﺪن ﻧﻬـﺎده ﺑﺎ
ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ﻣ ﺼ ﻮ ب  ،ﮔﻠ ﻪ ﻣ ﻨ ﺪ ا ﺳ ﺖ و ا ﯾ ﻦ ﭼﺎﻟ ﺶ ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ﮔﺎ ن ﻣ ﺮ غ ا ﺳ ﺖ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

۱۵

رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

۱۵

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

۱۵

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﺑﺎﻧ ﮏ و ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﻋ ﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒﺎ ر

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ا ﯾ ﺒ ﻨﺎ

۱۵

ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۱۵

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

۱۵

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۹

داﻧﺎ

۶

ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۱۳۹۹و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻔﺎ ﻧﺸﺪه ﺳﺎل
ﻫﺎی  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۶

رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در
ا ﺳ ﺘﺎ ن ﻗ ﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺲ از  ۱۳ﺳﺎل
ﺑﺪﻋﻬﺪیﻫﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺗﺤﺮ ﯾﻢ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد
روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ -ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه
اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در
راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد
ﻃﺮح و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن
ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿـﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﻣﻔﺘـﻮل و ﮐﺎﺑـﻞ ﻫـﻮاﯾﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮﻣﯽ و
ﺷﻤﺶ ﺳﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﻟــﻮازم ﺧــﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
/ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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رﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻــر ارز ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎرﭘﻮل ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در راﺳـﺘﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ
ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ دارد.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ،
ﺻﻨـﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ،ﺧـﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﺪود ﺑﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﺗﻤـﺎم
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاوردهﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿـﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﻢ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ
از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻓﺮاﺳﻮﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﮔﺰ ﯾﻢ
ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات،
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ
روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿـــﺎ روﻣﯿـــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼـــم ﮐﺮد :در ﺳـــﺎل ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱٫۰۱۳ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑــﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر اﺳـﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 https://farasoonews.ir/۴sdooiﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺒﺮ:
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ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه
اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.


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

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

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -رﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳــﺘﺎن ﻗـﻢ ﻃﯽ ﺳـﺎل ۹۸
ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔـﺖ :در راﺳــﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر در ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
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ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺠـﺎرت آﻧﻼـﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧـﮏ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.


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

ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑـﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻـﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮری در ﺣــﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷـــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷـــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﮐﻨﻨـــﺪه ﻟــﻮازم ﺧـــﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺠـﺎرت آﻧﻼـﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧـﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﮔﺸــﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻــﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳــﺘﺎن ﻗــﻢ ﻃﯽ ﺳــﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻــر ارز ﺑـﻪ ﺻــﻮرت
اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۲

ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﻟــﻮازم ﺧــﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۲۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۳:۵۲

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 ﺑﺎزار آر ﯾﺎ /

۰

۰

 ۱۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ -ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.


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

ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑـﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻـﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮری در ﺣــﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷـــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷـــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﮐﻨﻨـــﺪه ﻟــﻮازم ﺧـــﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ -ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۳

اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش آر ﯾــﺎ ﺑــﺎزار ،ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ رﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔـﺖ :در
راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد
ﻃﺮح و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن
ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿـﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﻣﻔﺘـﻮل و ﮐﺎﺑـﻞ ﻫـﻮاﯾﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮﻣﯽ و
ﺷﻤﺶ ﺳﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﻟــﻮازم ﺧــﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
/ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 ﺑﺎﻧ ﮏ و ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ /
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 ۱۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﻔﺖ :در
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۴

راﺳــﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر در ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳـﺎل
ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.


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

ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑـﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻـﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮری در ﺣــﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷـــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷـــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﮐﻨﻨـــﺪه ﻟــﻮازم ﺧـــﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

.۲۰۲۰/۷/۱۳۹۹۰۴۲۴۱۶۳۴۳۳/
jpgرﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:روﻧــﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ در اﺳــﺘﺎن ﻗﻤﺒﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﻔﺖ :در
راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﻟــﻮازم ﺧــﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۵

روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام

۲۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۴۰

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 ﻋ ﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘﺒﺎ ر /
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۰

 ۱۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر -رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.

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


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

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

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ
ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﮐﺮد :روﻧـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ
دارد.
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اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
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ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑـﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻـﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﮐﺮد :روﻧـﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ
دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ]…[ رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :روﻧـﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز
ﮔﻔـﺖ :در راﺳــﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑــﺎ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻼــن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸـﻮر در ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻــﺎدرات،
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ
روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 falsefalsefalseرﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :روﻧـﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در
اﺳــﺘﺎن ﻗـﻢ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻــر ارز ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز
ﮔﻔـﺖ :در راﺳــﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑــﺎ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻼــن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸـﻮر در ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻــﺎدرات،
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۲۸

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

۲۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۳:۲۲

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 اﯾﺒﻨﺎ /

۰

۰

 ۱۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔـﺖ :در راﺳــﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑــﺎ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر در ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از

ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۹

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

رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۰

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

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۱

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

۲۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ /

۰

۰

 ۱۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۴۰۰۰ 
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۱۷:۳۰

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن
ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳـﺎل ﺟﺎری
ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔـﺖ :در راﺳــﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر در ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿـــﺎ روﻣﯿـــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼـــم ﮐﺮد :در ﺳـــﺎل ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱٫۰۱۳ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑــﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۲

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر اﺳـﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ

رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی آرﻣـﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧـﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﮔﺸــﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻــﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳــﺘﺎن ﻗــﻢ ﻃﯽ ﺳــﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻــر ارز ﺑـﻪ ﺻــﻮرت
اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۳۳

 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ  ۵۱۶۳۰۴ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎارز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
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روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران /

۰

۰

 ۱۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﺑﺎﻧ ﮏ و ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ

رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.

ﻧـﻮآوران آﻧﻼــﯾﻦ-ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻــﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳــﺘﺎن ﻗــﻢ ﻃﯽ ﺳــﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻــر ارز ﺑـﻪ ﺻــﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۳۴

ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ اﯾﺠـﺎد ﻃﺮح و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣـﺎ و
ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﺎ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻗﻢ آﻟﯿﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮل و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﺷـﻤﺶ ﺳـﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸـﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰
ﻧﻔﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﺑﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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۱۳۹۹
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ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺲ از  ۱۳ﺳﺎل
 ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۹ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎل  ۹۲ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
 ۱۳ﺳﺎل از اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ،ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﺎ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎل  ۹۲ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ،ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ  ۱۳ﺳﺎل از اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ،ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﺎ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺪون ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪورود ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده در ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴـﭙﺎﯾﺎن اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ۱۴۰۰ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼـﺮف ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾـﺪار و
ﺷﻔـﺎف ﺳـﺎزی ﻣﺒﺎدﻻـت اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ ﮐﻪ در  ۱۶۰ﮐﺸـﻮر ﺟﻬــﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺳــﺎل  ۸۷ﭘﺲ از ﮔﺬﺷــﺖ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۵

ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﺳــﺎل از اراﺋـﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑﺨﺶ اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﯿــﺎﺗﯽ ﺻــﻨﺪوق ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘـﻮل ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ و اﺻـﻼح ﻧﻈـﺎم ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ،اﻗـﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ﻻــﯾﺤﻪ اﺻـــﻼح ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﻧﻬــﺎﯾﺖ  ۲۷اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ رﺳــﯿﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ارﺳـﺎل ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﯾﺮادات ﺷـﻮری ﻧﮕﻬﺒـﺎن،
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻬـﺎد ،روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۲۲ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را
اﺻﻼح ﮐﺮدﻧﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎل  ۹۲ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ،ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ  ۱۳ﺳﺎل از اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ،ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﺎ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺪون ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﺪورود ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده در ﺳـــﺎل  ۹۵ﺑــﻪ ﻣﺠﻠﺴـــﭙﺎﯾﺎن اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸـــﯽ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ۱۴۰۰ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از ﻣﻬﺮ،
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼـﺮف ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﭘﺎﯾـﺪار و ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزی ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۱۶۰ﮐﺸـﻮر ﺟﻬـﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺳـﺎل  ۸۷ﭘﺲ از
ﮔـﺬﺷﺖ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳـﺎل از اراﺋﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ و اﺻـﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،اﻗـﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎدات ز ﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ داﺷـﺘﻨﺪ و اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﻋـﺪم اﻃﻼع
رﺳـﺎﻧﯽ دﻗﯿـﻖ ،ﺷـﻔﺎف و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿـﺎت و ﻋـﺪم رﻓﻊ اﺷـﮑﺎﻻت ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧﺮد و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ
از ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺮاﯾﻂ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻧ ﺸﺎ ن د ﻫﻨ ﺪ.
در ﻫﻤﯿـﻦ ارﺗﺒـﺎط وﺣﯿــﺪ ﻋﺰ ﯾﺰی ﮐﺎرﺷــﻨﺎس اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ :ﻧﻘــﺪﻫﺎی ز ﯾـﺎدی از ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل  ۸۷ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﺗ ﺼ ﻮ ﯾ ﺐ ﺷ ﺪ ﺑ ﻪ آ ن و ﺟ ﻮ د دا ﺷ ﺖ .
ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻧﻘـﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺒﻞ از اﻗـﺪام ﺑﺮای اﺧﺬ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻤﯿﺰﻣﺤﻮری در آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺪ و ﻣـﺎ ﺑـﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈـﺎت از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ اﺟﺮا رﻓﺘﯿﻢ.
ﻋﺰ ﯾﺰی اﻓﺰود :ﻻـزﻣﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺌـﻮری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺣﻠﻘﻪﻫـﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻪ
ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﯽرﺳـﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐـﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳـﻤﺖ ﺧﺮ ﯾـﺪار و ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣ ﺎ ﻟ ﯿـ ﺎ ﺗ ﯽ د ر ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﻪ ا ی ﭼ ﮏ ﺷ ﻮ د ﯾ ﻌ ﻨ ﯽ ﻫ ﻢ ﺗ ﻬ ﺎ ﺗ ﺮ ﮔ ﯿ ﺮ ی ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﺷ ﻮ د و ﻫ ﻢ ا ﯾ ﻨ ﮑ ﻪ آ ﻧ ﻬ ﺎ ﯾ ﯽ ﮐ ﻪ ﺻـ ﺤ ﯿ ﺢ ا ﺳ ﺖ ﺗ ﺄ ﯾ ﯿـ ﺪ ﺷ ﻮ د و
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاد دارد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺳـﺎل  ۹۲ﺳـﺎل ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮ اﺳـﺘﻤﺮار اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ،در ﯾـﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧـﻮع ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اداﻣﻪ ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺎ
دوﻟﺖ ﻻﯾﺤﻪ داﺋﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺻـﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،در اﺳـﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۹۵ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﺳﻮی
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن وﻋﺪهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ از ﺳﻮی
ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼـم ﺷـﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿـﮏ رﻧـﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺖ اﻣـﺎ ﺑﺎﻻـﺧﺮه در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۸ﮐﻠﯿﺎت ﻻﯾﺤﻪ در ﺻـﺤﻦ
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ﺗ ﺼﻮﯾ ﺐ ﺷ ﺪ.
در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯽرﻓـﺖ اﺻــﻼح ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﺟﻬـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﯿﻤـﻪ اول
ﺳﺎل  ۹۸ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺷﻮد اﻣـﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ آب ﭘﺎﮐﯽ را روی دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ر ﯾﺨﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻻــﯾﺤﻪ اﺻـــﻼح ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﻧﻬــﺎﯾﺖ  ۲۷اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻣــﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ رﺳـﯿﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ارﺳـﺎل ﺷـﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﺮادات ﺷﻮری ﻧﮕﻬﺒـﺎن،
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۲۲ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را
اﺻﻼح ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿــﻦ راﺳـــﺘﺎ آﻧﻄـــﻮر ﮐــﻪ ﭘـــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـــﯿﻮن اﻗﺘﺼـــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘــﻪ اﺳــﺖ »ﺑﺮ اﺳـــﺎس ﻣﺼـــﻮﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ،ﻗـﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ﺟﺎری  -۹۹-ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﺷـﺪه و ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾـﺪ از ﻓﺮوردﯾـﻦ  ۱۴۰۰ﻻـزماﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
« اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻓﺮوش ﯾﮑﯽ از ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در
اﺟﺮای ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳـﺖ از اﯾـﻦ رو ﻗﺒـﻞ از ﻣﻄﺮح ﺷـﺪن ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻣﺎﻟﯿـﺎت ارزش اﻓﺰوده در ﻣﺠﻠﺲ
در ﻻـﯾﺤﻪ ﺟـﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﺿـﻮع ﺻــﻨﺪوق ﻓﺮوش و ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻣﻮدﯾـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ رﺳــﯿﺪ ﮐـﻪ در ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻣﻮدﯾـﺎن اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت راه اﻧـﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ،اﺧـﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ دو ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻓﺮوش
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ را در ﺷـﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮدارد.
اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻻــﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺻــﻼح ﺷﺪﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش ۱۷ ...درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس...ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﻮرس ﺗـﺎ ﭘﯿﺶ از ...ﺗﻤـﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ از
اﻣﺴـﺎل ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت...ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ اﻋﻼـم ﮐﺮد ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎهداران ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻫﺮﺣﺠﻢ ازﻓﺮوش ﯾﺎ درآﻣﺪ
ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ...
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ﺑﺪﻋﻬﺪیﻫﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
 داﻧﺎ /
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 ۶ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۳۳۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺑﺪﻋﻬـﺪیﻫﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺗﺤﺮ ﯾﻢ  :دو ﺳﺎل از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﭘﻮل ﻧﻔﺘﯽ را ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﻮل اﯾﺮان در ﺳﺌﻮل ﺑﻠﻮﮐﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷــﺒﮑﻪ اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ راه داﻧـﺎ؛ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺷــﯿﺮازه ،اﯾـﻦ روزﻫـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی
آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﺣﺪود  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ.
 وی اﻓﺰود :ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺧـﺎﻧﻢ »ﭘـﺎرک ﮔﺌـﻮن ﻫﯽ« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ) ۱۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۹۵ﺳﻔﺮ ﺳﻪ
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روزه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻫﯿـﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮرو ﻫﻤﺮاﻫﯽ  ۲۳۰ﻧﻔﺮ از روﺋﺴـﺎی ﻏﻮﻟﻬﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺮه ۱۴۶ ،ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ )ﭼﻪ ﺑﻮل( ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﯿﻮﻧﺪاﯾﯽ دﯾﻠﯿﻢ دوو ۳۸ ،ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣـﺎﻟﯽ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟـﺘﯽ ۵۶ ،ﺗـﻦ از روﺋﺴـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ و اﻧﺠﻤـﻦﻫـﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی و ﮐﺸـﺎورزی ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آن ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﺳـﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳـﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ »ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی«» ،ﻣﻌﺎﻫـﺪه اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ«» ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ در ﯾـﺎﯾﯽ«،
»ﺗﻮاﻓﻘﻨــﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری و ﮐﻤـﮏﻫـﺎی اداری دوﺟـﺎﻧﺒﻪ در اﻣـﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ«»،ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑـﺎری در اﻣـﻮر ز ﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ«،
»ﯾــﺎدداﺷﺖ ﺗﻔــﺎﻫﻢ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ آب« و »ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑـﺘﺮ ﯾﮑﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ
ﺟﺪﯾـﺪ اﻧﺮژی« اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از »ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ«» ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬـﺪاﺷﺖ و ﭘﺰﺷـﮑﯽ«» ،ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ۲۰۱۷و ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺮه در
ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در ﺳﺌﻮل« و »ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮑﺎری« ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷــﺒﮑﻪ اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ راه داﻧـﺎ؛ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺷــﯿﺮازه ،اﯾـﻦ روزﻫـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن ﺣﺪود  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮداﻧـﺪ ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬـﺪاری اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اش را ﻫﻢ
ﺑﭙﺮداز ﯾﻢ.
ﺑـﻪ ﺑـﺎور ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ در ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣـﻮﺛﺮی دارد اﻣـﺎ اﯾﻦ ﻧـﻮع رﻓﺘـﺎر ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﺳـﺦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ زودی ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ واردات و ﻋــﺪم ﺗﻌﻬــﺪ ﺑﺮای ﻋﺒـﻮر و ﻣﺮور ﮐﺸـﺘﯽﻫــﺎی ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ »دﮐـﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﻗـﺎدری« ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم
ﺷﯿﺮاز در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎددان در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر"ﺷـﯿﺮازه" ،ﮔﻔﺖ:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐـﻢ ﻟﻄﻔﯽ را در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﺷــﺘﻪ ،اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐـﻪ از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﺎ اﯾﺮان اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻋﻬـﺪی ﻫﺎی در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ؛ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻮل
ﻫـﺎی ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷـﺪه اﯾﺮان در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺧﻮد ﺑﺴـﻨﺪه ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاری
ﭘﻮل ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗـﺎدری ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ راﻫﮑﺎرﻫـﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻋﻬـﺪی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد
اﯾـﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺟـﺎزه واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﻧﺸـﻮد و ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺒـﻮر و ﻣﺮور
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی آنﻫﺎ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟـﺎزه دﻫـﺪ ﮐﻪ ﻣﺸـﮑﻼت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣـﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮده ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ و ﺑﺪﻋﻬﺪی آن را ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺬار ﯾﻢ.
»اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻋﺰ ﯾﺰی« ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم ﺷـﯿﺮاز در ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ و ﺣﻘﻮﻗـﺪان ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﮐﻪ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ از
اﻗـﺪاﻣﺎت ﻧﻈـﺎم ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪ و ﺳـﻠﻄﻪ ﮔﺮ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﮔﻔـﺖ:اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﯾـﮏ روﯾﮑﺮد ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل و دور از
ﺷﺌﻮﻧــﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿــﮏ ﺑــﺎ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳـــﻼﻣﯽ اﯾﺮان را رﻗــﻢ زده و ﺣــﻖ ﻣﺴـــﻠﻢ ﻣﺮدم ﺧــﻮب و ﻋﺰ ﯾﺰﻣــﺎن ،ﺗﻼــش ﺑﻬﯿﻨﻪ
اﻗﺘﺼﺎدﮔﺮان و از ﻃﺮﻓﯽ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎ را ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﻄﻌـﺎ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﻦ ﺣـﻖ را ﺑﺮای ﺧـﻮد ﻣﺤﻔـﻮظ ﻣﯽ داﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮ ﻧـﻮع رﻓﺘـﺎر ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ای را ﭼـﻪ در
ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮق آﺳﯿﺎ
در ﻣـﻮرد ﻣﺴﺎﺋـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎی
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ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ و آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﯾـﺎری ﮔﺮ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻫـﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧـﺎن
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ روز ﺑﻪ روز رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺪر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻋﺰ ﯾﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻀـﺮر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ:اﯾﺮان اﺳـﻼﻣﯽ ﺳـﺎل ﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی ﺑـﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﺗﺠـﺎری داﺷـﺘﻪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻـت را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم و
ﻧﺸﺎن ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ وارد ﮐﺮده اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اراده ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را از آن ﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﺻـﺒﺮ و ﺑﺮدﺑـﺎری ز ﯾـﺎدی داﺷـﺘﻪ و ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮان دارد ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﺸـﺘﺮک ﻣـﺪارا و
ﻫﻤﮑـﺎری ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﮐﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳـﻠﻄﻪ ﮔﺮ ﻣﺜﻞ آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اداﻣـﻪ داد :اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮای ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ دارد و ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ و ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻧﮕـﺎه ﺟـﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه و ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷﺖ اﻣﮑـﺎن واردات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺮه ای ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮﯾﮋه آﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ رﻓﺘﺎری را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺿﺮورت ﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ درون و اﺗﮑـﺎی ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗـﺪان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺑﻮده اﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗـﺪر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﺮان
اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﮐﻮدﮐـﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺷﺎن ﻫﯿـﭻ ﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دﻫـﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑ ﻪ د ﻧ ﺒـ ﺎ ل آ ن ﻫ ﺴـ ﺘ ﻨ ﺪ ﻧ ﺨ ﻮ ا ﻫـ ﺪ ﺑـ ﻮ د  ،ﺑ ﺮ ﮐ ﺴـ ﯽ ﭘ ﻮ ﺷـ ﯿ ﺪ ه ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﻪ ﮐ ﺸـ ﻮ ر ﻣـ ﺎ د ر ﻣ ﺴ ﺎ ﺋـ ﻞ ﻣ ﺨ ﺘ ﻠـ ﻒ ا ﻗ ﺘ ﺼـ ﺎ د ی  ،ا ﺟ ﺘ ﻤـ ﺎ ﻋ ﯽ ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ در ﺻﺪد آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﻮده ،ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺪﻋﻬــﺪی ﻫــﺎی در ﭘﺸـﺖ ﭘﺮده ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫــﺎی ﻇﺎﻟﻤــﺎﻧﻪ ﮐﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽ؛ اﻗــﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﺳــﺦ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧــﺪ وی ﺑــﻪ ﺑﺮﺧﯽ
راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ درون و اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﻫ ﺮ ا ﻗ ﺪا م ﺳ ﻮ دآ و ر ﺑ ﺎ ز ا ﺳ ﺖ .
ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﺴﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت اﯾﺮان از ﮐﺮه ﻣﺴـﺪود ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﻌﺮا ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس ﻫﻢ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﺴﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت اﯾﺮان از ﮐﺮه ﻣﺴـﺪود ﺧـﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻨـﺪ از ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت وﺳـﭙﺮده ﻫـﺎی اﯾﺮان در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺒﻠﻎ دﻗﯿﻘﯽ اﻋﻼـم ﻧﺸـﺪه اﻣﺎ
ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد از زﻣﺎن اﻗـﺪام ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺮاﻣﭗ وآﻏﺎز ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﻮاﻧﻪ وار آﻣﺮ ﯾﮑﺎ وﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﺤـﺪاﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺳﭙﺮده ﻫـﺎی اﯾﺮان در ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎی ﮐﺮهای ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ از ﺷـﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای رﻓﻊ اﻧﺴـﺪاد اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ داراﺋﯽ ﻣﺴـﺪود ﺷـﺪه ﺗﻼـش ﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ
آن ﺳـﻔﺮ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ودﯾـﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد در ﺳـﺌﻮل ﻫﻮﻧﮓ ﻧﺎم ﮐﯽ،
ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﻧﺨﺴﺖ وز ﯾﺮ و وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼـﺎد و اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ در آن ﺳـﻔﺮ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ اﻃﻤﯿﻨـﺎن
دادﻧـﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﯽ در وﻋﺪهﻫﺎی آن ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﺎرج از ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ اﻗـﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ وﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ وﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻌﺮا ﺑــﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﺤﻮﻻـت ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ در ﯾـﮏ ﺻــﺪ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺗﺤﻮﻻـت ﺑﺴــﯿﺎری را ازﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴دﻫﻪ ،ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل ،ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل ،ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻋﺘﺼﺎب
و ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ،ﺗﺎ اواﺳﻂ آن ﯾﻌﻨﯽ  ۱۹۴۵دوره اﺳـﺘﻌﻤﺎر ژاﭘﻦ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده،در ﺳﺎل
 ۱۹۵۰ﺗﺎ  ۱۹۵۳ﻣﯿﻼدی ،ﺟﻨﮓ وﺳـﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﺷـﺒﻪ ﺟﺰ ﯾﺮه در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺒﻪ ﺟﺰ ﯾﺮه ﮐﺮه و ﮐﺸـﺘﻪ
ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۹

در ﺳـﺎل  ۱۹۵۳ﺗـﺎ  ۱۹۶۰اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ در ﯾـﮏ ﺧﻼـء ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑـﻪ ﺳــﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺗـﺎ آﻧﮑـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۹۶۰ﯾـﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺳـﺮﻫﻨﮓ »ﭘـﺎرک ﭼﻮﻧـﮓ ﻫﯽ« ﭘـﺪر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺮه ﺑـﺎ اﻗـﺪام ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣـﺪت ۲۰
ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اواﯾﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺎرک ،رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﮐﺮه در ﺳﺎل  ۱۹۶۲ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ رواﺑﻂ آﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻬﻢ در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،اﻋﺰام
ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻫﺰار ﮐـﺎرﮔﺮ ﮐﺮهای ﺑـﻪ اﯾﺮان ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ ﭘـﺎرک رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﮐﺮه ازدوﻟـﺖ اﯾﺮان ﺷــﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺎرک ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
او ﮐﺴــﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر و ﻣﺮدم ﮐﺮه را ﮐـﻪ از ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳــﻨﮕﯽ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷــﮑﻢﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ
ﺑﺒﻨﺪﻧـﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ دﻫـﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ
ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺳـﺮاﻧﻪ ﻓﻮﻻـد ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬـﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﺰرگ آﺳـﯿﺎ ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﻫﺴـﺘﻪای و ﯾـﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻬﺎن اﺳﺖ وﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿـﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺗﻔﮑﺮات دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﮐﺮه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻮﻻت
ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ در ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر ﺳـﻄﺢ رواﺑـﻂ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎردار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد:ﺑﻌـﺪ از دوره اﺻـﻼﺣﺎت ،آﻏـﺎز دوﻟـﺖ ﻫﺸـﺘﻢ و ﻧﻬـﻢ در اﯾﺮان و ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﺮب ،رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داد و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﻣﺠﻮز اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان ،آن ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺤﺪود اداﻣﻪ داد.
واﯾـﻦ ﺷــﺮوع ﺣﺮﮐـﺖ ﻫــﺎی ﮔــﺎم ﺑـﻪ ﮔــﺎم ﻫﻤﭙــﺎی دوﻟـﺖ آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻘﺎﻣــﺎت ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑــﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ ﻣﻘﺎﻣـﺎت
ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﮔﺮدﯾـﺪ ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ رواﺑـﻂ ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺑﺎ دﺳـﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ) دﮐﺘﺮ اﺣﻤـﺪی ﻧﮋاد ( ﺣﻀﻮر
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﺮهای در اﯾﺮان ﮐﻢ ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۰ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﺮهای ،ﮐـﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻻـ وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ در اﻋـﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋـﺪم اﺟـﺎزه ﺻـﺪور ﮐﺎﻻـ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﻊ ﺳﺮ ﯾﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد در اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوﻟﺖ دﻫﻢ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺷﻌﺮا ﮔﻔــﺖ :ﺑــﺎ روی ﮐــﺎر آﻣــﺪن ﺣﺴـﻦ روﺣــﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿـﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻬﻤــﻮر اﯾﺮان و ﺣــﻞ ﺑـﻪ ﻇــﺎﻫﺮ ﻣﺴــﺎﺋﻞ
ﻫﺴـﺘﻪای ،و ﻧﻬـﺎﺋﯽ ﺷـﺪن ﺑﺮﺟـﺎم وﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ دوﻟـﺖ وﻗـﺖ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ اﯾﺮان وﺑـﻮق وﮐﺮﻧـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺑﺮای آن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺮهایﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ در ﯾــﮏ ﺳـﺎل و ﻧﯿـﻢ اول دوﻟـﺖ روﺣـﺎﻧﯽ ،ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﮐﺮهای از ﺟﻤﻠـﻪ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ و وز ﯾﺮ
ﺻﻨﻌـﺖ و اﻧﺮژی ﺑـﻪ اﯾﺮان ﺳـﻔﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ وزﻣﺰﻣـﻪ ﺳـﻔﺮ ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﮐﺮه ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺮه
ﻣ ﻄ ﺮ ح ﺷ ﺪ.
اﻣﺮی ﮐـﻪ ﮐﻤــﺘﺮ ﮐﺴــﯽ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐـﻪ روﺳــﺎی ﺟﻤﻬــﻮر ﮐﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﭘﻨــﺞ ﺳــﺎﻟﻪ ر ﯾﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم اﯾـﺎم ﻓﻘـﻂ ﭘـﺎرک اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ از زﻣـﺎن ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر
از ﺳﺎل  ۱۹۶۲ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳـﻔﺮ ﮐﺮده ﺑـﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺣﻀﻮر رﺳـﻤﯽ
ﯾـﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر زن ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﻧﻔﺠـﺎری ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﻗﺼـﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺧـﺎﻧﻢ »ﭘﺎرک ﮔﺌﻮن ﻫﯽ« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ) ۱۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۹۵ﺳﻔﺮ ﺳﻪ
روزه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﯿﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮرو ﻫﻤﺮاﻫﯽ  ۲۳۰ﻧﻔﺮ از روﺋﺴﺎی ﻏﻮﻟﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۰

ﮐﺮه ۱۴۶ ،ﺷـــﺮﮐﺖ از ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ﺷـــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ )ﭼــﻪ ﺑــﻮل( ﺳﺎﻣﺴﻮﻧــﮓ ﻫﯿﻮﻧــﺪاﯾﯽ دﯾﻠﯿــﻢ دوو ۳۸ ،ﺗــﻦ از ﻣــﺪﯾﺮان
ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ۵۶ ،ﺗﻦ از روﺋﺴـﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻨـﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳـﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ »ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی«» ،ﻣﻌﺎﻫـﺪه اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ«» ،ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﯾﺎﯾﯽ«،
»ﺗﻮاﻓﻘﻨـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری و ﮐﻤـﮏﻫـﺎی اداری دوﺟـﺎﻧﺒﻪ در اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ«»،ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری در اﻣﻮر ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ«،
»ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔـﺎﻫﻢ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب« و »ﯾـﺎدداﺷﺖ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑـﺘﺮ ﯾﮑﯽ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺮژی« اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از »ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ«» ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺰﺷـﮑﯽ«» ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ۲۰۱۷و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺮه در
ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در ﺳﺌﻮل« و »ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮑﺎری« ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﯾـﻦ ﻣﻘــﺎم ﻣﺴــﺌﻮل اداﻣـﻪ داد :ﺑﺠﺰ ﻣــﻮاﻓﻘﺖ ﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ و اﻣﻨﯿــﺘﯽ ،در ﻃـﻮل آن ﺳــﻔﺮ ﮐﺮهایﻫــﺎ ﺑــﺎ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮاء ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﻨﺪو ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺮه )ﺑﺎﻧــﮏ ﺻــﺎدرات و واردات ﮐﺮه( و ﮐﯽ ﺷـﻮر )ﺑﯿﻤـﻪ ﺻــﺎدراﺗﯽ ﮐﺮه( ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری
راﻫﺒﺮدی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص داد و ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ دوﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷـﺪ
.
.
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺧﺺ داد وﺳﺘﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺪ ودر ﻃﻮل آن اﯾﺎم اﯾﺮان
ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺮه ﺻﺎدر ودر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ وارد ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮ ﭘـﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﺸـﻮر اﯾﺮان ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻫﺮ ﻧـﻮع ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﭘﺮﺟـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻗـﺪرت ﺑﺎﻻـﯾﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻇﺎﻟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و
آ ن ﻫ ﺎ د ر آ ﯾ ﻨ ﺪ ه ا ی ﻧ ﻪ ﭼ ﻨ ﺪا ن د و ر ﻣ ﺘ ﻀ ﺮ ر ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /
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ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۱۳۹۹و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻔﺎ
ﻧﺸﺪه ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
 ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ

ﺑﺴـﺘﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۱۳۹۹و رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪات اﯾﻔﺎ ﻧﺸـﺪه ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸ﺗﻮﺳﻂ
وزرای

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺴـﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۱۳۹۹و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻔﺎ ﻧﺸﺪه ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
ﺗﻮﺳــﻂ وزرای "ﻧﻔـﺖ" ،ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن و ﺗﺠـﺎرت" و "اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ" ،ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
 ﻧﺴــﯿﻢ اﻗﺘﺼــﺎد ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در اﺟﺮای ﺑﻨــﺪ ) (۲ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۱

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺑﻼﻏﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۷۴۰۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۷


 ۲۳و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۱۳۹۹و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻔﺎ ﻧﺸﺪه ﺻﺎدرات ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۹۷و

۱۳۹۸ﺟﻠﺴﻪای در ﺗﺎر ﯾﺦ .۱۳۹۹

ﺑﺴـﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۱۳۹۹و رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪات اﯾﻔﺎ ﻧﺸﺪه ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
ﺗﻮﺳـﻂ وزرای "ﻧﻔﺖ" ،ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت" و "اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ" ،ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﻧﺴــﯿﻢ اﻗﺘﺼــﺎد ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در اﺟﺮای ﺑﻨــﺪ ) (۲ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺑﻼﻏﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۷۴۰۵ﻣﻮرخ .۱۳۹۷
.۷
 ۲۳و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۱۳۹۹و رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪات اﯾﻔﺎ ﻧﺸﺪه ﺻﺎدرات ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۹۷و
۱۳۹۸ﺟﻠﺴﻪای در ﺗﺎر ﯾﺦ .۱۳۹۹
.۴
 ۲۲ﺑــﺎ ﺣﻀـﻮر وزرای "ﻧﻔـﺖ" ،ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن و ﺗﺠــﺎرت" و "اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ" ،ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر و رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﻫﻢ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺑﺴـﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۱۳۹۹و
رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪات اﯾﻔـﺎ ﻧﺸـﺪه ﺳـﺎل ﻫـﺎی  ۱۳۹۷و  «۱۳۹۸ﺑــﻪ ﺷـــﺮح ز ﯾﺮ اﺳــﺖ :اﺳــﺖ :اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻂ زﻣﺎنﺑﻨـﺪی وار ﯾﺰ
ﻣـﺎﺑﻪاﻟﺘﻔـﺎوت ﺣﻘﻮق...زﻣـﺎن وار ﯾﺰ ﻣـﺎﺑﻪاﻟﺘﻔـﺎوت اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و ...اﺳﺘﻘﺒﺎل
از دﯾـﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان /ارﺗﻘﺎی...ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳـﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﺿـﻤﻦ ﺗﺸـﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﻰ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و
اﺻــﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﮐـﻪ دﻏــﺪﻏﻪ ...ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ...ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد...

۲۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﭘ ﻮﯾﺎ
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۱

۰

۰

۰

۹۹ 

۳۰ 

۱۳:۴۷

رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
️ روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
️ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳــﺘﺎن ﻗـﻢ ﻃﯽ ﺳــﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻــر ارز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
️ رﺋﯿﺲ ﺷــﻌﺒﻪ ﻗـﻢ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔـﺖ :در راﺳــﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۲

اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
@toseepooya
#ﺑﺎﻧﮏﺗﻮﺳﻌﻪﺻﺎدراتاﯾﺮان
#ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪﭘ ﻮﯾﺎ

۲۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۴۳ 

۷۱۵ 

۱۳ 

۱۷:۰۵

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤـﮏ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﭘﻮﺷﺸـﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﯿـﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ارزی ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ای از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﯿﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات،
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺻـﺮاﻓﯽ دوﻟﺘﯽ را ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮی را در ﺣﻮزه ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

@int_trade

۲۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﻓﺎﺑﺎﻧ ﯿ ﻮ ز
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱

۱۴۰۴ 

۱

۱۰:۵۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۳

ﭼﻬﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ۱۴۰۰
ﻋﺸـﺮت ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ر ﯾﯿﺲ داﯾﺮه ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﺮوژه ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﯾــﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﻨــﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿــﮏ ﺷــﻤﺎره  ۹۹ﻋﻨـﻮان ﮐﺮدﻧـﺪ ﺻــﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ،ﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﻨـﺎوریﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎ و ﺑﺎﯾـﺪﻫﺎی ز ﯾـﺎدی ﻣـﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن
ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ،اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دﯾﺠﺘﺎل  ،ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ  ،ﭼﺎﻟﺶ  ۱۴۰۰و ﺣﺬف ﺻﻔﺮﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را در ﺳﺎﯾﺖ #ﻓﺎﺑﺎﻧﯿﻮز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :
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رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر /
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 رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.


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

ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑـﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻـﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮری در ﺣــﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷـــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷـــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﮐﻨﻨـــﺪه ﻟــﻮازم ﺧـــﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﻔﺖ :در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘـﺎﯾﻪ ﻧﻔـﺘﯽ و ﭘﻼـﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﻧﺤـﻮه در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری ،اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻃﺮح و ﺑﻪ
دﻧﺒــﺎل آن ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﯾــﮏ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه اﻧـﻮاع ﺧﺮﻣــﺎ و ﻓﺮآوردهﻫــﺎی آن ﺑﺎ
اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ۲۴۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﻗـﻢ آﻟﯿــﺎژ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه اﻧـﻮاع ﻣﻔﺘـﻮل و ﮐﺎﺑـﻞ ﻫـﻮاﯾﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮﻣﯽ و
ﺷﻤﺶ ﺳﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮری در ﺣـﻮزه ﻓﺮش ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۲۲۰ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﻟــﻮازم ﺧــﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺮای  ۳۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﻣﯿﺎﻧﯽﻧﮋاد ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﺻــﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳـﺘﺒﺎف اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ ﺑـﺎ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ اﺷـــﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗـﺪاوم ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺣﻔـﻆ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در
ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻓﻌﻠﯽ ،اوﻟـﻮﯾﺖ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑـﻪ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ اﺷــﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و در
ﻣﺴﯿﺮ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۴۶

#آرﻣﺎن_اﻗﺘﺼﺎدی #اﺧﺒﺎر_اﻗﺘﺼﺎدی #اﻗﺘﺼﺎد_اﯾﺮان #اﻗﺘﺼﺎدی
رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯽ…
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد
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ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات،
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺻـﺮاﻓﯽ دوﻟﺘﯽ را ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮی را در ﺣﻮزه ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺗﺸﺪﯾـﺪ ﻓﺸﺎرﻫـﺎ ،از ﺳﺎل  ،۹۵ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﮔـﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﺗـﺎ ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﻧﺠـﺎم ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﺻـﺮاﻓﯽ ،ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎی
ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮض اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و در ﺟﻬﺖ ﺗـﺪاوم اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺮ آن ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮔﺰاران
ﭘﻮﺷﺸــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺮاﺳــﺮ دﻧﯿـﺎ و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ،ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺷﺪﯾـﺪﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻـت ارزی ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧـﺪ ،ﺷـﺒﮑﻪ ای از ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨـﺪ؛ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در
ﺳﺎل  ،۹۶ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ارز را در اﻗﺼـﯽ ﻧﻘـﺎط دﻧﯿـﺎ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟﺎ
ﮐﻨﯿ ﻢ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻓﺸﺎرﻫـﺎی ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ،اﻣﮑـﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺧـﻮد ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺑﻮاﻟﺤﺴــﻨﯽ اذﻋــﺎن داﺷـﺖ :ﺑــﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ارزی ،ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺻــﺮاﻓﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ارز و
ارﺳﺎل ﺣﻮاﻟﺠﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب رﺳﻤﯽ ،ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ آﻣﺎری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اداﻣﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد در ﺻـﻮرت روﻧﻖ
ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﮐﻠﯿـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ،در ﺑﺨﺶ ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻧﺠــﺎم ﺣﻮاﻟﺠــﺎت ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن و در ﯾــﺎﻓﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻـﺎدرات را در
ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻮاﻟﺤﺴـﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺮﻋﻬــﺪه اﯾــﻦ ﺻـــﺮاﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓــﺖ و ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در اﯾــﻦ ﭼــﺎرﭼﻮب ﺻــﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻــر اﺳــﮑﻨﺎس از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮ ﯾﺪاری و در ﻫﻤﺎن روز و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ روز ﺑﻌﺪ ،ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﺴـﺘﺮده ﺗﺮ ﯾـﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺻــﺮاﻓﯽ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ داﺷـﺘﻪ و
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را دارد.
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روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
 ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز
ﮔﻔــﺖ :در راﺳـــﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑــﺎ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻼــن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر در ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺮﮔﺸــﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻــﺎدرات،
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ
روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.


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

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

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

۲۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
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اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
 ﺑ ﯿﻨﺎ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬــﺎرداﺷﺖ :ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﺒﮑﻪ ﺧـﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤﻪ "ﺑﯿﻨـﺎ" ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺷـﺒﮑﻪ ﺧـﺒﺮی اﻗﺘﺼـﺎد و ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از
رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد

ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در دﯾـﺪار ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠـﺐ ﻓـﻮق اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﮐﻪ در
ﯾــﺪ اﺧﺘﯿــﺎرات ﻣﺠﻠﺲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی اراﺋـﻪ ﮐﻨﯿــﺪ؛ ﺗﻼـش ﻣـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺤﺴـﻦ ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﺳــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را
ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺎﻣـﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ اﯾﻦ
روﯾـﻪ دو ﺳـﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟـﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈــﺎراﺗﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات دارد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻞ
دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای ﺻــﺎدرات را در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم ﺑــﻪ ارزآوری،
ﻫﻤﭽﻮن آب ﺣﯿـﺎت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار دارد و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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وی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺣـﺎﻣﯽ ﺻـﺎدرات ،در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻫـﺎی ﻻـزم را اﻧﺠـﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴـﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ از ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧـﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻓﻌﻠﯽ و ﺣـﺘﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز در
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ارزآوری را
ﺗﺪاوم دﻫﯿﻢ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :اﻣﺮوز آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ده ﻫـﺎ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﺮده ﺗـﺎ اﯾﺮان را در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دﺷـﻤﻦ اﺳﺖ؛ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﺪه ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒـﻮر ﻣﻮﻓـﻖ از ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی ﭘﯿﺶ روی
ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ دوﻟــﺘﯽ ﺑــﻮدن،
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ دارد؛ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘـﺎری را
در ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳـﻮی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿـﺎز ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﻧﯿـﺎز اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﺪوﯾﺖ ﻫـﺎی
د وﻟ ﺘ ﯽ د ر ا ﯾ ﻦ ﺑﺎﻧ ﮏ ا ﺳ ﺖ .
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و آن را از ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ
ﺧـﺎرج ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﻮد اﻋﻢ از
اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻــت ارزی ﮔﻔــﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺤﺚ
ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان وارد
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
دوﻟﺖ از ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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رﺿـﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﻟﺒﺮز ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آﯾﯿﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮوش
و ﺑﺎزار ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﯾـﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش از ﻣﻘﻮﻟﻬﻬـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢ ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻬﮕﺰاران ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮرﮐﯿـﺎﻧﯽ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ اﻟﺒﺮز اﻋﻼـم ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﯿﻤﻪ اﻟﺒﺮز اﯾﺠـﺎد رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﻓﺎداری و ﺣﻔﻆ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﻤﻬﮕﺰار ﻣﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﻟﺒﺮز ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮ ﯾﻤﺤﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺻﻼح اﻣﻮر
در ﺟﻬـﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨـﺪی ﻣﺸـﺘﺮی ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﻬـﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ اﻟـﺒﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟـﺬا ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ
ﺟﺪﯾـﺪ ﻓﺮوش و ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻮزه ﻓﺮوش ،ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزار ،ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺘﻬﺎی اﻣﻮر
ﺷﻌـﺐ و ﺑﯿﻤﻬﻬـﺎی ﻋﻤﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪ و ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ آﻗﺎﺧـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮی ﭘﺎﮐـﺪﺳﺖ ،ﺣﺮﻓﻬـﺎی و ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه درﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﺘﺮی ﺳـﺰاوار ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬـﺎت و در ﯾـﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ
ﺧـﺪﻣﺎت اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﻣﺸﺘﺮ ﯾﻤـﺪاری و اراﯾﻪ ﺑﻬـﺘﺮی ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺰاران ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﮐﻠﯿـﺪی ﺑﯿﻤﻪ اﻟﺒﺮز
ا ﺳ ﺖ.
روﻧـﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﻗﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان،
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ
روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
در راﺳـﺘﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه اﻧـﺪ و اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۱
 ۰۱۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳــﺘﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷـﻌﺒﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۸۵درﺻﺪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎن از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ روﻣﯿـﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳـﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﻓﺮش
دﺳــﺘﺒﺎﻓﺖ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺳــﺮب ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻔﺶ ﻣﺎﺷــﯿﻨﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴـﺐ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ارزآوری ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ روﻣﯿــﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺧــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﺷــﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺒـﻮده و ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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