ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۱۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺻﻼح دﺳﺘﻤﺰد  ۹۹اﺑﻼغ ﺷﺪ
 وز ﯾﺮ ﺗﻌــﺎون ،ﮐــﺎر و رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در اﺟﺮای ﺑﻨــﺪﻫﺎی ) (۷و ) (۸ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰد ﺳــﺎل  ،۱۳۹۹ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺷـﻮرای ﻋــﺎﻟﯽ ﮐــﺎر را ﺑـﻪ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺑﻼغ ﮐﺮد.
آﻓﺘﺎب  ۹۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮرم  ۲۷.۸درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ
 ﮔﺰارشﻫـــﺎی رﺳـــﻤﯽ ﺣــﺎﮐﯽ از ﮐــﺎﻫﺶ ﺗــﻮرم در ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺗــﺎ  ۲۷.۸درﺻـﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار  ۸۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

 ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ – اﻓﺰاﯾﺶ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد
 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان از  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺪن ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ از ﻣﺎه آﯾﻨـﺪه
ﺧﺒ ﺮ ﻣ ﯽ د ﻫ ﺪ.
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۷۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﺿﺮورت ﺗﺪاوم اﺻﻼح ﻧﺎﺗﺮازی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ/ﺗﺴﺮ ﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ وام ازدواج


ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ  ۸۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺎﻫﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﺰ ﯾﻦ واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
 ﺳـﻬﻤﯿﻪ واﻧﺖﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و واﻧﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت
اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۵۰ﻟﯿﺘﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﺮواز ﺗﻬﺮان  -ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ
 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﻫﻤﺎ( اﻋﻼم ﮐﺮد :ﭘﺮواز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﻬﺮان – ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ از  ۱۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه و
در روزﻫـﺎی ﺷــﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد و ﻣﺴـﺎﻓﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺳـﺎﯾﺖ ،ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ،دﻓـﺎﺗﺮ ﻓﺮوش ﻫﻤـﺎ ﯾﺎ
آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮ آﻧﻼﯾﻦ  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۲۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

 ﻫﯿـﺎت دوﻟـﺖ در ﺟﻠﺴـﻪ ﻋﺼــﺮ ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﻫـﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ،ازﮐﺎراﻓﺘـﺎدﮔﯽ و ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن
ﻣﺸـﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ) (۲۶درﺻـﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺳـﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ) (۱۵درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮی
آﻧﺎن در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ )۱۴۰ر۶۶۰ر (۱ر ﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺟﮕﺮدون در آﺳﺘﺎﻧﻪ رد ﺷﺪن
 ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻋﺘﺒﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒـﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳـﺎس اﺳـﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﯿـﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺗﻘﺮ ﯾﺒــﺎ ً ﻫﻤــﻪ ﻣــﻮارد ﻣــﻮرد اﻋــﺘﺮاض ﺗﻌــﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ درﺑــﺎره اﻋﺘﺒﺎرﻧــﺎﻣﻪ ﺗــﺎجﮔﺮدون ﺑﺮای ﻣــﺎ ﻣﺤﺮز ﺷــﺪه و ﻗﺮار اﺳــﺖ در

ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺴـﺘﻨﺪات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت و اﺳـﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وزارت راه ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان
 ﻣﻌـﺎون ﻣﺴـﮑﻦ وز ﯾﺮ راه و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی ﺧـﺒﺮ داد :ﮐﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺴـﺘﺎﺟﺮان ﺷﺎﻣـﻞ ﻣﺒﻠﻎ وام ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ و ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﭘﺮداﺧـﺘﯽ آﻣـﺎده
اﺳﺖ و روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻋﺘﺒﺎرﻧﻮﯾﻦ  ۵۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۶ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮی :ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۳۲

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮی :ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ

ا ﯾ ﺒ ﻨﺎ

۳۱

ﺳﺎ ﯾ ﺖ ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤﻠ ﯿﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د د ﮐ ﺘ ﺮ ﻣ ﻬ ﺮ ی  :ﻧ ﻘ ﺶ ا ﺻ ﻨﺎ ف د ر ﻧ ﻮ ﺳﺎ ز ی ﻣ ﺪ ل ﻫﺎ ی ﮐ ﺴ ﺐ و ﮐﺎ ر
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۳۱

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮی :ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
اﺳﺖ

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۳۱

ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

۲۸

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۲۸

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۵

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

۵

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۴

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۴

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

۴

روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر

۴

ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﯾﮑﻢ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
زادﺑﻮم :ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﺨﭽﺎلدار ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  /ﺷﺮاﯾﻂ ارزی ورود اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﺻﺎدرات | ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻻ
ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮی :ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ
 آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۳۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :اﯾﺒﻨﺎ

دﮐﺘﺮ ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻬﺮی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﯾﮑﻢ ﺗﯿﺮﻣـﺎه ،روز اﺻـﻨﺎف در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ
اﺻﻨﺎف و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ

دﮐﺘﺮ ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻬﺮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ،روز اﺻﻨﺎف در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و
ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش آرﻣــﺎن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان،در اﯾﻨﯿــﺎدداﺷﺖ آﻣــﺪه اﺳـﺖ:
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و اﺻﻨﺎف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی در رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮه اﺻـﻨﺎف در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺬاری اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﺤﺚ اﺷـﺘﻐﺎل ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و
اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ در ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و روانﺳـﺎزی ﻧﻈـﺎم ﺗﻮز ﯾـﻊ ،ﻧﻈـﺎم ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑـﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻـﻼح و ﻧﻮﯾﻦﺳـﺎزی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮز ﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ اﺻــﻨﺎف در ﺗﺤﻘـﻖ ﻣﻨﻮﯾـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،روﻧـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑﺨﺼـﻮص ﺷـﻌﺎر
اﻣﺴـﺎل ﮐـﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻮده ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮدم دارﻧـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﺻـﻨﺎف ﺑـﺎ درک ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴـﺎس و ﺑﺎ ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻋﺮﺻـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر و ﺑﺮونرﻓـﺖ از وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﻧﻘﺶ
آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ روز از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم روز اﺻـﻨﺎف ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺷـﺪه و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ ﺑﺰرگ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ روز ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ اﺻﻨﺎف و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮕﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ روز زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و روانﺳـﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﻮز ﯾﻊ،
ارﺗﻘــﺎی ﺳــﻄﺢ ﺧــﺪﻣﺎترﺳــﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮدم ،ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫــﺎی ﻣﺒﺎدﻻـﺗﯽ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺗـﺎ ﻣﺼــﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎی ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ و ﺗﻼش و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ از
ﺟﻤﻠــﻪ وﻇــﺎﯾﻒ اﺻـــﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـــﺪ ﺑﺎﺷـــﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺗﺨــﺎذ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی راﻫــﺒﺮدی ﺑﻤﻨﻈــﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪﺳﺎزی ﺻـــﻨﻮف و
اﻋﺘﻤﺎدﺳـﺎزی ﺑﯿـﻦ ﻣﺮدم ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻫـﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻـﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺿـﻤﻦ
ﺗﻼـش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﻫﯿـﭻ ﮐﻮﺷﺸـﯽ در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺑﺮای اراﺋـﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻــت اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻨــﺎﺳﺐ ﺑــﺎ ذاﺋﻘـﻪ ﻣﺮدم و در ﺣـﻮزه ﺑـﺎزار و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ در ﯾـﻎ ﻧﻮرزﻧــﺪ ﮐـﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻨﺎف در ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻧﻮﺳـﺎزی ﻣـﺪل ﻫـﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر در ﺣﻮزه ﮐـﺎرآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﺳـﺮﻓﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎزی
اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﻮﺳـﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾـﮏ راﻫﮑـﺎر ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿـﻂ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺷـﺪه و
ﺣ ﻔ ﻆ و ﻣ ﺎﻧ ﺪ ﮔ ﺎ ر ی د ر آ ن  ،ﮐ ﺎ ر ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر د ﺷ ﻮا ر ی ا ﺳ ﺖ .
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۱۷

ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻋـﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ داﻧﺶ و آ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻻـن ﺻـﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺿـﻤﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺴﺖ ﺧـﻮد را ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻧـﻮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی را در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺑﺎزار را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روز اﻓﺰون اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ در داﺧﻞ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف دارد ،ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
از روش ﻫـﺎی ﻣـﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺪاﯾﺖ و ﺟﻬـﺖ دﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻـت در ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻼـ ﻣﺸـﻬﻮد
ا ﺳ ﺖ.
اﻟﺒﺘــﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏــﻢ اﯾﻨﮑــﻪ اﺻــﻨﺎف در ﮔﺮدش ﻣﻄﻠــﻮب ﻓﺮآﯾﻨــﺪﻫﺎ در ﭼﺮﺧــﻪ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗــﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻــت و ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی
و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
اﺻــﻨﺎف در ﭼﻨﯿـﻦ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻧﻮﺳــﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾــﮏ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘــﺬﯾﺮی و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿـﻂ دروﻧﯽ ﺧـﻮد
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ وﺟـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤﯿـﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﮔﺴــﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧـﻮد را ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﮐﻨﻨــﺪ و ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣــﺪل ﻫـﺎی ﮐـﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣــﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣـﺪل اﺳﺘﺮواﻟـﺪر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ در واﻗـﻊ ،رﺷـﺪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر و ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺣـﻖ و ﺣﻘـﻮق
ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻـﻨﺎف و ﻧﻬﺎدﻫﺎی در ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗـﺪوﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﺘﻤﺎد آﻓﺮ ﯾﻨﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺟـﺎﻣﻌﻪ را دوﭼﻨـﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﺶ اﺻـﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣـﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد و
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎور ﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻨﺎف در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ درﺣﻮزه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ  ۵۰۷۰۴۴ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮی روز اﺻﻨﺎف
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دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮی :ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ
 اﯾﺒﻨﺎ /

۰

۰

 ۳۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۸۰۰۰۰ 
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دﮐﺘﺮ ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻬﺮی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﯾﮑﻢ ﺗﯿﺮﻣـﺎه ،روز اﺻـﻨﺎف در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ
اﺻﻨﺎف و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان،در اﯾﻨﯿﺎدداﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﺸـﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ

و اﺻــﻨﺎف ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﺣﻠﻘـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺗــﺎ ﻣﺼــﺮف ﮐﺎﻻﻫــﺎ و ﺧــﺪﻣﺎت ،ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾــﺎدی در رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮه اﺻـﻨﺎف در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺬاری اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﺤﺚ اﺷـﺘﻐﺎل ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۸

اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ در ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و روانﺳـﺎزی ﻧﻈـﺎم ﺗﻮز ﯾـﻊ ،ﻧﻈـﺎم ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑـﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻـﻼح و ﻧﻮﯾﻦﺳـﺎزی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮز ﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ اﺻــﻨﺎف در ﺗﺤﻘـﻖ ﻣﻨﻮﯾـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،روﻧـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑﺨﺼـﻮص ﺷـﻌﺎر
اﻣﺴـﺎل ﮐـﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻮده ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮدم دارﻧـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﺻـﻨﺎف ﺑـﺎ درک ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴـﺎس و ﺑﺎ ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻋﺮﺻـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر و ﺑﺮونرﻓـﺖ از وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﻧﻘﺶ
آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ روز از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم روز اﺻـﻨﺎف ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺷـﺪه و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ ﺑﺰرگ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ روز ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ اﺻﻨﺎف و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮕﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ روز زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و روانﺳـﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﻮز ﯾﻊ،
ارﺗﻘــﺎی ﺳــﻄﺢ ﺧــﺪﻣﺎترﺳــﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮدم ،ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫــﺎی ﻣﺒﺎدﻻـﺗﯽ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺗـﺎ ﻣﺼــﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎی ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ و ﺗﻼش و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ از
ﺟﻤﻠــﻪ وﻇــﺎﯾﻒ اﺻـــﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـــﺪ ﺑﺎﺷـــﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺗﺨــﺎذ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی راﻫــﺒﺮدی ﺑﻤﻨﻈــﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪﺳﺎزی ﺻـــﻨﻮف و
اﻋﺘﻤﺎدﺳـﺎزی ﺑﯿـﻦ ﻣﺮدم ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻫـﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻـﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺿـﻤﻦ
ﺗﻼـش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﻫﯿـﭻ ﮐﻮﺷﺸـﯽ در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺑﺮای اراﺋـﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻــت اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻨــﺎﺳﺐ ﺑــﺎ ذاﺋﻘـﻪ ﻣﺮدم و در ﺣـﻮزه ﺑـﺎزار و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ در ﯾـﻎ ﻧﻮرزﻧــﺪ ﮐـﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻨﺎف در ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻧﻮﺳـﺎزی ﻣـﺪل ﻫـﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر در ﺣﻮزه ﮐـﺎرآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﺳـﺮﻓﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎزی
اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﻮﺳـﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾـﮏ راﻫﮑـﺎر ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿـﻂ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺷـﺪه و
ﺣ ﻔ ﻆ و ﻣ ﺎﻧ ﺪ ﮔ ﺎ ر ی د ر آ ن  ،ﮐ ﺎ ر ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر د ﺷ ﻮا ر ی ا ﺳ ﺖ .
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻋـﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ داﻧﺶ و آ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻻـن ﺻـﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺿـﻤﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺴﺖ ﺧـﻮد را ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻧـﻮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی را در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺑﺎزار را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روز اﻓﺰون اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ در داﺧﻞ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف دارد ،ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
از روش ﻫـﺎی ﻣـﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺪاﯾﺖ و ﺟﻬـﺖ دﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻـت در ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻼـ ﻣﺸـﻬﻮد
ا ﺳ ﺖ.
اﻟﺒﺘــﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏــﻢ اﯾﻨﮑــﻪ اﺻــﻨﺎف در ﮔﺮدش ﻣﻄﻠــﻮب ﻓﺮآﯾﻨــﺪﻫﺎ در ﭼﺮﺧــﻪ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗــﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻــت و ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی
و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۹

اﺻــﻨﺎف در ﭼﻨﯿـﻦ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻧﻮﺳــﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾــﮏ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘــﺬﯾﺮی و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿـﻂ دروﻧﯽ ﺧـﻮد
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ وﺟـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤﯿـﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﮔﺴــﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧـﻮد را ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﮐﻨﻨــﺪ و ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣــﺪل ﻫـﺎی ﮐـﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣــﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣـﺪل اﺳﺘﺮواﻟـﺪر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ در واﻗـﻊ ،رﺷـﺪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر و ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺣـﻖ و ﺣﻘـﻮق
ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻـﻨﺎف و ﻧﻬﺎدﻫﺎی در ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗـﺪوﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﺘﻤﺎد آﻓﺮ ﯾﻨﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺟـﺎﻣﻌﻪ را دوﭼﻨـﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﺶ اﺻـﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣـﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد و
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎور ﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻨﺎف در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ درﺣﻮزه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
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ﺳﺎﯾ ﺖ ﺧﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤﻠ ﯿﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د د ﮐ ﺘ ﺮ ﻣ ﻬ ﺮ ی :ﻧ ﻘ ﺶ ا ﺻﻨﺎ ف د ر ﻧ ﻮ ﺳﺎ ز ی ﻣ ﺪ ل ﻫﺎ ی ﮐ ﺴ ﺐ
و ﮐﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰
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ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :اﯾﺒﻨﺎ

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -دﮐﺘﺮ ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻬﺮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ،روز اﺻﻨﺎف
در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـــﻞ ﺗﺠــﺎرت ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان،در اﯾﻨﯿــﺎدداﺷﺖ آﻣـــﺪه اﺳــﺖ:
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و اﺻﻨﺎف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی در رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮه اﺻـﻨﺎف در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺬاری اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﺤﺚ اﺷـﺘﻐﺎل ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و
اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ در ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و روانﺳـﺎزی ﻧﻈـﺎم ﺗﻮز ﯾـﻊ ،ﻧﻈـﺎم ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑـﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻـﻼح و ﻧﻮﯾﻦﺳـﺎزی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮز ﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ اﺻــﻨﺎف در ﺗﺤﻘـﻖ ﻣﻨﻮﯾـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،روﻧـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑﺨﺼـﻮص ﺷـﻌﺎر
اﻣﺴـﺎل ﮐـﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻮده ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮدم دارﻧـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﺻـﻨﺎف ﺑـﺎ درک ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴـﺎس و ﺑﺎ ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻋﺮﺻـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر و ﺑﺮونرﻓـﺖ از وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﻧﻘﺶ
آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۲۰

اوﻟﯿﻦ روز از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم روز اﺻـﻨﺎف ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺷـﺪه و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ ﺑﺰرگ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ روز ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ اﺻﻨﺎف و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮕﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ روز زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و روانﺳـﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﻮز ﯾﻊ،
ارﺗﻘــﺎی ﺳــﻄﺢ ﺧــﺪﻣﺎترﺳــﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮدم ،ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫــﺎی ﻣﺒﺎدﻻـﺗﯽ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺗـﺎ ﻣﺼــﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎی ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ و ﺗﻼش و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ از
ﺟﻤﻠــﻪ وﻇــﺎﯾﻒ اﺻـــﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـــﺪ ﺑﺎﺷـــﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺗﺨــﺎذ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی راﻫــﺒﺮدی ﺑﻤﻨﻈــﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪﺳﺎزی ﺻـــﻨﻮف و
اﻋﺘﻤﺎدﺳـﺎزی ﺑﯿـﻦ ﻣﺮدم ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻫـﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻـﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺿـﻤﻦ
ﺗﻼـش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﻫﯿـﭻ ﮐﻮﺷﺸـﯽ در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺑﺮای اراﺋـﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻــت اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻨــﺎﺳﺐ ﺑــﺎ ذاﺋﻘـﻪ ﻣﺮدم و در ﺣـﻮزه ﺑـﺎزار و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ در ﯾـﻎ ﻧﻮرزﻧــﺪ ﮐـﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻨﺎف در ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻧﻮﺳـﺎزی ﻣـﺪل ﻫـﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر در ﺣﻮزه ﮐـﺎرآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﺳـﺮﻓﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎزی
اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﻮﺳـﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾـﮏ راﻫﮑـﺎر ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿـﻂ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺷـﺪه و
ﺣ ﻔ ﻆ و ﻣ ﺎﻧ ﺪ ﮔ ﺎ ر ی د ر آ ن  ،ﮐ ﺎ ر ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر د ﺷ ﻮا ر ی ا ﺳ ﺖ .
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻋـﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ داﻧﺶ و آ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻻـن ﺻـﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺿـﻤﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺴﺖ ﺧـﻮد را ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻧـﻮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی را در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺑﺎزار را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روز اﻓﺰون اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ در داﺧﻞ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف دارد ،ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
از روش ﻫـﺎی ﻣـﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺪاﯾﺖ و ﺟﻬـﺖ دﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻـت در ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻼـ ﻣﺸـﻬﻮد
ا ﺳ ﺖ.
اﻟﺒﺘــﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏــﻢ اﯾﻨﮑــﻪ اﺻــﻨﺎف در ﮔﺮدش ﻣﻄﻠــﻮب ﻓﺮآﯾﻨــﺪﻫﺎ در ﭼﺮﺧــﻪ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗــﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻــت و ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی
و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
اﺻــﻨﺎف در ﭼﻨﯿـﻦ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻧﻮﺳــﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾــﮏ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘــﺬﯾﺮی و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿـﻂ دروﻧﯽ ﺧـﻮد
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ وﺟـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤﯿـﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﮔﺴــﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧـﻮد را ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﮐﻨﻨــﺪ و ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣــﺪل ﻫـﺎی ﮐـﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣــﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣـﺪل اﺳﺘﺮواﻟـﺪر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ در واﻗـﻊ ،رﺷـﺪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر و ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺣـﻖ و ﺣﻘـﻮق
ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻـﻨﺎف و ﻧﻬﺎدﻫﺎی در ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗـﺪوﯾﻦ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﺘﻤﺎد آﻓﺮ ﯾﻨﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺟـﺎﻣﻌﻪ را دوﭼﻨـﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﺶ اﺻـﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣـﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد و
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎور ﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻨﺎف در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ درﺣﻮزه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
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ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮی :ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
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ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :اﯾﺒﻨﺎ

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  -دﮐﺘﺮ ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻬﺮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ،روز اﺻﻨﺎف
در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼــﻞ اﻗﺘﺼــﺎد ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان،در اﯾﻨﯿــﺎدداﺷﺖ آﻣـــﺪه اﺳــﺖ:
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و اﺻﻨﺎف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی در رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮه اﺻـﻨﺎف در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺬاری اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﺤﺚ اﺷـﺘﻐﺎل ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و
اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ در ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و روانﺳـﺎزی ﻧﻈـﺎم ﺗﻮز ﯾـﻊ ،ﻧﻈـﺎم ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑـﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻـﻼح و ﻧﻮﯾﻦﺳـﺎزی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮز ﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ اﺻــﻨﺎف در ﺗﺤﻘـﻖ ﻣﻨﻮﯾـﺎت ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،روﻧـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑﺨﺼـﻮص ﺷـﻌﺎر
اﻣﺴـﺎل ﮐـﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻮده ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮدم دارﻧـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﺻـﻨﺎف ﺑـﺎ درک ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴـﺎس و ﺑﺎ ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻋﺮﺻـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر و ﺑﺮونرﻓـﺖ از وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﻧﻘﺶ
آﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ روز از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم روز اﺻـﻨﺎف ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺷـﺪه و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻗﺸـﺮ ﺑﺰرگ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ روز ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ اﺻﻨﺎف و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺗﻼﺷﮕﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ روز زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻨﺎف در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﮐﻼـن اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و روانﺳـﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﻮز ﯾﻊ،
ارﺗﻘــﺎی ﺳــﻄﺢ ﺧــﺪﻣﺎترﺳــﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮدم ،ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫــﺎی ﻣﺒﺎدﻻـﺗﯽ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺗـﺎ ﻣﺼــﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ارﺗﻘـﺎی ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻـﻨﻔﯽ و ﺗﻼش و ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ از
ﺟﻤﻠــﻪ وﻇــﺎﯾﻒ اﺻـــﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـــﺪ ﺑﺎﺷـــﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺗﺨــﺎذ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی راﻫــﺒﺮدی ﺑﻤﻨﻈــﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪﺳﺎزی ﺻـــﻨﻮف و
اﻋﺘﻤﺎدﺳـﺎزی ﺑﯿـﻦ ﻣﺮدم ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻫـﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻـﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺿـﻤﻦ
ﺗﻼـش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﻫﯿـﭻ ﮐﻮﺷﺸـﯽ در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺑﺮای اراﺋـﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻــت اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻨــﺎﺳﺐ ﺑــﺎ ذاﺋﻘـﻪ ﻣﺮدم و در ﺣـﻮزه ﺑـﺎزار و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ در ﯾـﻎ ﻧﻮرزﻧــﺪ ﮐـﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻨﺎف در ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻧﻮﺳـﺎزی ﻣـﺪل ﻫـﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر در ﺣﻮزه ﮐـﺎرآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﺳـﺮﻓﺼﻞ ﻧﻮﺳﺎزی
اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﻮﺳـﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾـﮏ راﻫﮑـﺎر ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿـﻂ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺷـﺪه و
ﺣ ﻔ ﻆ و ﻣ ﺎﻧ ﺪ ﮔ ﺎ ر ی د ر آ ن  ،ﮐ ﺎ ر ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر د ﺷ ﻮا ر ی ا ﺳ ﺖ .
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻋـﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ داﻧﺶ و آ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻻـن ﺻـﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺿـﻤﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺴﺖ ﺧـﻮد را ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻧـﻮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی را در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺑﺎزار را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روز اﻓﺰون اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ در داﺧﻞ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف دارد ،ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده
از روش ﻫـﺎی ﻣـﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺪاﯾﺖ و ﺟﻬـﺖ دﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻـت در ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻼـ ﻣﺸـﻬﻮد
ا ﺳ ﺖ.
اﻟﺒﺘــﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏــﻢ اﯾﻨﮑــﻪ اﺻــﻨﺎف در ﮔﺮدش ﻣﻄﻠــﻮب ﻓﺮآﯾﻨــﺪﻫﺎ در ﭼﺮﺧــﻪ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗــﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻــت و ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی
و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
اﺻــﻨﺎف در ﭼﻨﯿـﻦ ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻧﻮﺳــﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾــﮏ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘــﺬﯾﺮی و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿـﻂ دروﻧﯽ ﺧـﻮد
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ وﺟـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤﯿـﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﮔﺴــﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧـﻮد را ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﮐﻨﻨــﺪ و ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣــﺪل ﻫـﺎی ﮐـﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣــﺪل ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣـﺪل اﺳﺘﺮواﻟـﺪر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ در واﻗـﻊ ،رﺷـﺪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر و ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺣـﻖ و ﺣﻘـﻮق
ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻـﻨﺎف و ﻧﻬﺎدﻫﺎی در ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗـﺪوﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﺘﻤﺎد آﻓﺮ ﯾﻨﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺟـﺎﻣﻌﻪ را دوﭼﻨـﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻘﺶ اﺻـﻨﺎف در ﻧﻮﺳﺎزی ﻣـﺪل ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد و
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎور ﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺻﻨﺎف در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ درﺣﻮزه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
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اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ -واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،و
ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﻌـﺎون اﻧﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق  ETFﺑﻌﺪی
ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ،ﺑﯿﻤﻪ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ وی اﻓﺰود :از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ
ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون اﻣـﻮر ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﯿﻤـﻪ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ از
۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴـﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ اول ﮐﺪ
ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺧﺮ ﯾـﺪاری واﺣﺪ ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد۳ :و
ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣـﺎ از اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑـﻮد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﭘﻮل از
ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون اﻧﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق  ETFﺑﻌﺪی
ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت
ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی اﺣﺘﺸﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن
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اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
 /وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۳:۱۰



اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ /

۰

۰

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۴۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣﺎه وارد
ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣﺎه وارد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧــﺎم »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑــﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

۱۳:۱۰



ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺣﻮزه ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۶

ﺟﻤﻬــﻮری ﺑــﻪ اﻣﻀــﺎ رﺳــﯿﺪه و ﺑـﻪ زودی وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾـﻦ ﺗﻔــﺎﻫﻢ ﻧــﺎﻣﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و اراﺋﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺑ ﺮ ا ﺳـ ﺎ س ﺗ ﻔـ ﺎ ﻫ ﻢ ﻧـ ﺎ ﻣ ﻪ د و ﺟـ ﺎ ﻧ ﺒ ﻪ ﯾ ﺎ د ﺷـ ﺪ ه  ،ﻧ ﺮ خ ﺳ ﻮ د ﻣ ﻮ ﺛ ﺮ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت ﺑ ﺮ ا ﺳ ﺎ س ﻣ ﻨ ﺎ ﺑ ﻊ ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ و ﻣ ﻨ ﺎ ﺑ ﻊ ﺻـ ﻨ ﺪ و ق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻮد و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻨﺪوق را
دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳــﺎس آﻣﺎرﻫـﺎی ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر
ﺻﺎدرات رﺳـﻤﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ر ﯾﺎﻟﯽ و
ﯾـﺎ ﺗﻬـﺎﺗﺮی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣـﻞ ﺻـﺎدرات داﻧﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ در ﺣـﻮزه ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺘـﻮا ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠـﻎ ﻓﻮق ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد ﺗـﺎ رﻗﻢ
واﻗﻌﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﻻـزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﻬﻢ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ز ﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺷﺎﻣﻞ دارو و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۲۷

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ
 ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ /
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 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻣ ﯽ ﻣ ﺘﺎﻟ ﺰ

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات
داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از
اﯾﻦ واﺣـﺪﻫﺎ ،ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،در
ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود ﮐﻨﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻـﻨﺪوق را
دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨـﺪ؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴـﺘﻠﺰم
ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.
 ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎرﻫـﺎی ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر
ﺻﺎدرات رﺳـﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ر ﯾﺎﻟﯽ و ﯾﺎ
ﺗﻬــﺎﺗﺮی ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﺷﺎﻣــﻞ ﺻــﺎدرات داﻧﺶ اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎ در ﺣــﻮزه ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺘــﻮا ﻣﯽ ﺷــﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۷

ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻫـﺪف ﺣﻤـﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﺣـﺪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻـﻨﺪوق
ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬــﻮری ﺑــﻪ اﻣﻀــﺎ رﺳــﯿﺪه و ﺑـﻪ زودی وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾـﻦ ﺗﻔــﺎﻫﻢ ﻧــﺎﻣﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و اراﺋﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻮد و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻـﻨﺪوق را
دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎرﻫـﺎی ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر
ﺻﺎدرات رﺳـﻤﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ر ﯾﺎﻟﯽ و
ﯾـﺎ ﺗﻬـﺎﺗﺮی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣـﻞ ﺻـﺎدرات داﻧﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ در ﺣـﻮزه ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺘـﻮا ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠـﻎ ﻓﻮق ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد ﺗـﺎ رﻗﻢ
واﻗﻌﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
ﻻـزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﻬﻢ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ز ﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺷﺎﻣﻞ دارو و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۸

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
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۰۷:۰۰

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه
ﺻـﺎدرات داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻣﻄﻠـﻮب اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻫـﺎ در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ای را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺣﻤـﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﺣـﺪﻫﺎ ،ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ش ﮐﻮﻓﺎﯾﯽ ،در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬــﻮری ﺑــﻪ اﻣﻀــﺎ رﺳــﯿﺪه و ﺑـﻪ زودی وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾـﻦ ﺗﻔــﺎﻫﻢ ﻧــﺎﻣﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺎﺑﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و اراﺋﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻮد و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻـﻨﺪوق را
دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
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ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۲۹

 ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺷـﺮﮐﺖ
ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات داﺷــﺘﻪ اﺳـﺖ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﻣﻄﻠـﻮب اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ای را ﺑﺮ آن داﺷـﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺣﻤــﺎﯾﺖ از اﯾـﻦ واﺣــﺪﻫﺎ ،ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود ﮐﻨﺪ.
 در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳـﯿﺪه و ﺑﻪ زودی وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼـت ﻓﯽ ﻣـﺎﺑﯿﻦ در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و اراﺋـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮداﺷﺖ روز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎد ﺷـﺪه،
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺷـﺮﮐﺖ
ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻣﻄﻠـﻮب اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ای را ﺑﺮ آن داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺣﻤـﺎﯾﺖ از اﯾـﻦ واﺣـﺪﻫﺎ ،ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬــﻮری ﺑــﻪ اﻣﻀــﺎ رﺳــﯿﺪه و ﺑـﻪ زودی وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾـﻦ ﺗﻔــﺎﻫﻢ ﻧــﺎﻣﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و اراﺋﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮداﺷﺖ روز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎد ﺷـﺪه،
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻮد و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻـﻨﺪوق را
دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎرﻫـﺎی ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر
ﺻﺎدرات رﺳـﻤﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ر ﯾﺎﻟﯽ و
ﯾـﺎ ﺗﻬـﺎﺗﺮی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣـﻞ ﺻـﺎدرات داﻧﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ در ﺣـﻮزه ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺘـﻮا ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠـﻎ ﻓﻮق ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد ﺗـﺎ رﻗﻢ
واﻗﻌﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
ﻻـزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﻬﻢ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ز ﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺷﺎﻣﻞ دارو و

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺣﻮزه
ﺻـﺎدرات داﺷــﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻣﻄﻠـﻮب اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود | ﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔـﺎﻫﻢ آﻧﻼـﯾﻦ ،در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳــﺘﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻــﻨﺪوق
ﻧـﻮآوری و ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾــﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑـﻪ اﻣﻀــﺎ رﺳــﯿﺪه و ﺑـﻪ زودی وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ
ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼـت ﻓﻲ ﻣـﺎﺑﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و اراﺋﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻣــﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اﻋﻼـم آﻣـﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬــﺪ ﺷﺪﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤﻬﯿــﺪات ﻻـزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ ﻫــﺪف
ﯾﺎ د ﺷ ﺪ ه ﺑ ﻪ ﮐﺎ ر ﺑ ﺒ ﻨ ﺪﻧ ﺪ .
ﺑ ﺮ ا ﺳـ ﺎ س ﺗ ﻔـ ﺎ ﻫ ﻢ ﻧـ ﺎ ﻣ ﻪ د و ﺟـ ﺎ ﻧ ﺒ ﻪ ﯾ ﺎ د ﺷـ ﺪ ه  ،ﻧ ﺮ خ ﺳ ﻮ د ﻣ ﻮ ﺛ ﺮ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت ﺑ ﺮ ا ﺳ ﺎ س ﻣ ﻨ ﺎ ﺑ ﻊ ﺗ ﻠ ﻔ ﯿ ﻘ ﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ و ﻣ ﻨ ﺎ ﺑ ﻊ ﺻـ ﻨ ﺪ و ق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻮد و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻـﻨﺪوق را
دارا ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺷــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨــﺪ ،ﻻــزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ اراﺋـﻪ ﻫﺮ ﮔـﻮﻧﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳــﺎس آﻣﺎرﻫــﺎی ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻣﺒﻠــﻎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر
ﺻﺎدرات رﺳـﻤﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ای از ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ر ﯾﺎﻟﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۱

و ﯾـﺎ ﺗﻬـﺎﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣـﻞ ﺻﺎدرات داﻧﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣﺒﻠـﻎ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠـﻎ ﻓﻮق ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد ﺗـﺎ رﻗﻢ
واﻗﻌﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
 روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۰۷:۰۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۲

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﺎی ش رﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻫـﺪف ﺣﻤـﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﺣـﺪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻـﻨﺪوق
ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬــﻮری ﺑــﻪ اﻣﻀــﺎ رﺳــﯿﺪه و ﺑـﻪ زودی وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾـﻦ ﺗﻔــﺎﻫﻢ ﻧــﺎﻣﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و اراﺋﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻮد و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻـﻨﺪوق را
دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

-Tse Pressاﺧﺒﺎر ﺑﻮرس
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۶۲۰۰ 

۶۳۱۵۰ 

۳۹۳ 

۲۰:۵۲

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
◽ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪای ﺑﯿـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳـﯿﺪه و ﺑﻪ
️
زودی وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
@TsePress

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۹۴۱ 

۵۴۸۹ 

۱۰۹ 

۱۲:۲۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۳

♻ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاز اﻋﺘﻤﺎد
️
♻ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
️
♻ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره وﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ ۰۲۱-۸۸۵۵۳۳۲۸ :
️
@edbibroker

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۵۲ 

۷۲۶ 

۵۲ 

۱۱:۱۸

♦ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:
️
ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻫـﺪف ﺣﻤـﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﺣـﺪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻـﻨﺪوق
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۴

ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود ﮐﻨﺪ.

@int_trade

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۵:۵۲

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۴۳ 

۵۴۷۴ 

۴۳ 

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
✴ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻣﺮوز ...
️ 

ﮔﺰارش روزاﻧﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱ﺗﯿﺮ ۹۹
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ
✴ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺠﻢ  ،ارزش و ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ...
️
✴ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻣﺮوز ...
️
✴ روﻧﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس
️
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش روزاﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
@edbibroker

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﺑﻮرس و ﻓﺎرﮐﺲ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳۹ 

۱۴۵۸ 

۳۹ 

۲۲:۱۱

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
◽ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪای ﺑﯿـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳـﯿﺪه و ﺑﻪ
️
زودی وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۵

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

اﺧﺒﺎر ﺑﻮرس و ﺟﻬﺎن)ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻂ (
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۴۴۵ 

۴

۴

۲۱:۰۲

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
◽ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪای ﺑﯿـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳـﯿﺪه و ﺑﻪ
️
زودی وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
@b_baz
ﮔ ﺮو ه ﻣﻬﻨ ﺪ ﺳﯿ ﻦ ﺑ ﺮ ﺧ ﻂ

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

اﺧﺒﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﯾﺮان
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱

۱۱۰۲۴ 

۱

۲۰:۵۸

ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
◽ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪای ﺑﯿـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳـﯿﺪه و ﺑﻪ
️
زودی وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۰:۱۱

زادﺑﻮم :ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﺨﭽﺎلدار ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  /ﺷﺮاﯾﻂ ارزی ورود اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات | ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻻ
 اﯾﺮان ﮐﺎﻻ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺒﺮ داد :ﻓﺮدا ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات و دوﻣﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ در دوﻟـﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺷــﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻻـ ﺣﻤﯿــﺪ زادﺑـﻮم رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت در ارﺗﺒـﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻻـ در ارز ﯾـﺎﺑﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی ﮔﻔﺖ :رﻗﻢ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ در ﺣـﺪود
.۰
 ۱ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۶

 وی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ زﻣـﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﯿـﺎز ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫـﺎی ﯾﺨﭽـﺎل ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳﺎل ﮔﻔﺖ :اﻣﯿـﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ را ﺣـﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻃﯽ ﺟﻠﺴـﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه
ﮐـﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﺨﭽـﺎلدار ﺗﻼـش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻤﺮﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﻓﺰود :ﺑﻌـﺪ از ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻـﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻟﻨـﺞ ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷـﺪ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪ و ﺑﺴـﯿﺎری از

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ً در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً در ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﯾﺨﭽﺎل دار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ

را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت ﺧــﺒﺮ داد :ﻓﺮدا ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﻮرای ﻋــﺎﻟﯽ ﺻــﺎدرات و دوﻣﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ در دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺷــﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻻـ ﺣﻤﯿــﺪ زادﺑـﻮم رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت در ارﺗﺒـﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻻ در ارز ﯾﺎﺑﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :رﻗﻢ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ در ﺣﺪود
.۰
 ۱درﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش ﺣـﺪود ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏـﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺪد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
وی اداﻣﻪ داد :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺳـﺎﻟﯽ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و اﻣﺴـﺎل رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻮب ﺑﻮده و
ﺻﺎدرات ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ازاﯾﻦرو ﻣـﺎ اﻓﻖ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی را ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮب ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿـﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ رﺷـﺪ ﻗﺎﺑـﻞﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧ ﯿ ﺰ ﭘ ﯿ ﺪا ﮐ ﻨ ﺪ .
زادﺑــﻮم در ﺧﺼـﻮص اﻗــﺪاﻣﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﺳﺎزﻣــﺎن ﮔﻔـﺖ :ﻣــﺎ در ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت ﺑﺮای ﮐﻤــﮏ ﺑﻪ
ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی ﮐـﺎر وﯾﮋهای اﻧﺠـﺎم دادهاﯾﻢ اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻌـﺪاد ﮐﻤﯽ از ﮐﺸـﺎورزان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی روی ﻣﺮز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺴﺎدﭘـﺬﯾﺮ در
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎددارﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۴ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی
ﯾﺨﭽﺎلدار ﻧﯿﺎز دار ﯾﻢ.
زادﺑﻮم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ از ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳـﺖ ﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻤـﺎم ﺗـﻮان ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮ ﯾﻢ ﺗـﺎ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت
ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ زﻣـﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﯿـﺎز ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫـﺎی ﯾﺨﭽـﺎل ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ﮔﻔﺖ :اﻣﯿـﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﺨﭽﺎلدار ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻤﺮﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۷

اﻓﺰود :ﺑﻌـﺪ از ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻟﻨـﺞ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷـﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷـﺪ و ﺑﺴـﯿﺎری از

ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﻣـﺎ اﻟﺰاﻣـﺎ ً در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺣﺘﻤـﺎ ً در ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫـﺎی ﯾﺨﭽـﺎل دار ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑﺎﯾــﺪ ﺣﺘﻤـﺎ ً اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾـﻦ ﻣﻘــﺎم دوﻟـﺘﯽ در اداﻣـﻪ ﺑــﺎ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺴــﺘﻪﻫــﺎی ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﮔﻔـﺖ :ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﺳﻮد ﺣﺪود
 ۱۴درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻓﺮدا ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﻮرای ﻋـــﺎﻟﯽ ﺻـــﺎدرات و دوﻣﯿــﻦ ﺟﻠﺴــﻪ در دوﻟــﺖ دوازدﻫــﻢ ﺑــﺎ ﺣﻀــﻮر ﻣﻌــﺎون
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زادﺑﻮم در ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ وارد ﺣﻮزه ﺻـﺎدرات ﺑﺸﻮﻧـﺪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻌﻬـﺪات ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺳـﻘﻒ
 ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر را رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای دﻓﻌﺎت
ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدرات را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
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ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻫـﺪف ﺣﻤـﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﺣـﺪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻـﻨﺪوق
ﻧﻮآوری و ش ﮐﻮﻓﺎﯾﯽ ،در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ورود ﮐﻨﺪ.
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در ﻫﻤﯿـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬــﻮری ﺑــﻪ اﻣﻀــﺎ رﺳــﯿﺪه و ﺑـﻪ زودی وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾـﻦ ﺗﻔــﺎﻫﻢ ﻧــﺎﻣﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼـت ﻓﯽ ﻣـﺎﺑﯿﻦ در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت و اراﺋـﻪ س اﯾﺮ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اﻋﻼـم آﻣـﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻـزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ ﻫـﺪف ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧـﺪ ﺑﻪ
ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ص ادرات ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎد ﺷـﺪه ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻮد و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻨﺪوق را
دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.
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