ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
اﯾﺴﻨﺎ  ۱۲۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﮐﻮرد دوﺑﺎره ﻓﻮﺗﯽﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر  ۲۵۱ /ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ
 ﺳــﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬــﺪاﺷﺖ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن ﮐـﻮوﯾﺪ ۱۹در ﮐﺸــﻮر از ﻧﯿــﻢ ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗــﻦ ﮔــﺬﺷﺖ ،در ﻋﯿـﻦ ﺣــﺎل ﮔﻔـﺖ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۵۱ﺗﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۱۲۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺄﻣﻮر ﯾﺖ وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد
 رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬــﻮر در ﺟﻠﺴـﻪ ﺳــﺘﺎد ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی دوﻟـﺖ ﮔﻔـﺖ :وزارت اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﺑــﺎ ﺗﺴــﺮ ﯾﻊ در رﻓـﻊ ﻧﯿﺎزﻫــﺎ و ﺗــﺎﻣﯿﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻣﺮزی اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺞ ﭘﺮس  ۱۰۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ /دﯾﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ »زارﻋﯽ
 ﺑﺴﯿﺞ ﭘﺮس ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
آﻓﺘﺎب  ۱۰۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺻﺎﻟ ﺤ ﯽ ﺑ ﻪ ﮐ ﺮ وﻧﺎ ﻣ ﺒ ﺘ ﻼ ﺷ ﺪ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣـﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﺑﺘﻼـی ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧـﺎ اﻋﻼـم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣـﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ
ﺧﻮ ب ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۹۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺧﺮ ﯾﺪ در ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارزی
 ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ارز ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺳـﻘﻒ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﺎرﮔﺰاران )ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎ( در ﺑﺎزار ﻣﺘﺸـﮑﻞ ارزی از روز ﮐﺎری
دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۹۹.۷.۲۱ﺑﻪ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗ ﺘ ﻞ ﺑ ﻪ ﺧﺎ ﻃ ﺮ ﯾ ﮏ ﻋ ﮑ ﺲ


ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وﮐﯿﻞ ﺑﺮاﻧﮑﻮ :ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد
 وﮐﯿـﻞ ﺳـﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺗﯿـﻢ ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ اﻋﻼـم ﮐﺮد ﻓﺮﺻـﺖ دوﺑـﺎره اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺑﺮاﻧﮑـﻮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮ ﯾﺎن
 رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳـﺘﺎد ﺷـﺠﺮ ﯾﺎن ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ راﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ


واﻧﺎ  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزار و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﭙﺎ
 ﻣﻌـﺎون وزارت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳـﺎزی ﺳﺎﯾﭙـﺎ در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﺮده ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ذاﺋﻘﻪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﻬﺪارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

ﻧ ﯿ ﻮ زﺑﺎﻧ ﮏ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ
روزﻧﺎﻣﻪ
ﺷ ﺮو ع

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ آزادی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ

۱۳

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

ﻓﺮوش ۶۰ﺗﻦ زﻋﻔﺮان در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ
ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﺮان
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋ ﺼﺮ
ﺑﺎزار

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د
ﮐﺎ ﻻ
ﺧﺒ ﺮ

رﺗﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺰ ﯾﻨﻪ
ا ﯾ ﺴ ﺘﺎﻧ ﯿ ﻮ ز

۱۱

ﻣﺸﺮق

ﺳﺎﯾ ﺖ ﺧﺒ ﺮ ی
ﺑﺎزار

ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻓﺘﺎده در ﭼﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ
ا ﻋ ﺘ ﻤﺎ د

راهﺣﻞﻫﺎي ﻧﺠﺎت ﺻﺎدرات

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴

روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺑﻮرس و ﺳﻬﺎﻣﺪاران

روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺗﺮ

ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اراﺋﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱

۱۶

۲۰
ﻣﻬﺮ
۱۳۹۹

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﻬﺪارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ /

۰

۰

 ۱۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۶۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس

۲۱:۰۰

آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﺗﻌﻬـﺪارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳﺎﻧﻪ :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از آﻣـﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳـﺎل ﻫـﺎی ﭘﯿﺶ
ﺻﺎدرات ر ﯾﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﻌﺒﻮدی ،اﻓﺰود :در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳــﺘﺎ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼـم ﺷــﺪه ﮐـﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧـﺪ را ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺸﮑﻼت رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﺴﺎﺋــﻞ و اﺑﻬﺎﻣــﺎت ﺧـﻮد را در ﺣـﻮزه رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ،ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺪاوم ﺻﺎدرات
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۷

ا ﺳ ﺖ.
ﻣﻌﺒﻮدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺴـﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﻪ اﺷـﺎره ﺷـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ  ۲۰درﺻــﺪ از درآﻣــﺪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷــﮑﻞ اﺳــﮑﻨﺎس و  ۸۰درﺻــﺪ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣـﻮاﻟﻪ اراﺋـﻪ ﮐﻨﻨــﺪ و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۳۰درﺻﺪ از ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﺻـﺮف رﻓﻊ ﻧﯿﺎز
وارداﺗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻮاﻟﻪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻌﺒـﻮدی اداﻣـﻪ داد :ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت در ﯾـﺎﻓﺖ ﺷـﺪه از ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
اﺻﻠﯽ و اﺻﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮدت ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮررا ﺿﺎﻣﻦ ﺗـﺪاوم ﺗﺠﺎرت و ﺻﺎدرات آﺗﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ ارزی از
ﺳـﻮی ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪﮐﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺋﺒﻪ را در ﺟـﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤـﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮررا ﻧﺪارﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺗﻤـﺎم ﺗـﻮان ﺧـﻮد ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ و ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ای در ﺣـﻮزه رﻓـﻊ ﺗﻌﻬﺪ
ارزی در ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮔـﺬار از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
ا ﺳﺘ ﻔﺎ د ه ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴــﺌﻮل ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺧـﻮد در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر اﻋﻼـم ﮐﺮده ﺗـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد،
رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺒﻮدی ﯾﺎدآور ﺷـﺪ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ دﻻﯾﻞ ﻋـﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻌﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷــﺪه از ﺳـﻮی ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن در ﺣـﻮزه رﻓـﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ:
در ﯾـﺎﻓﺖ ر ﯾـﺎل ﺑـﻪ ﺟـﺎی ارز ﺗـﺎ  ۱۶ﻣﺮداد ﻣــﺎه  ۹۷ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﻣﺴــﺘﺜﻨﯽ ﺑـﻮد اﻣــﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ روش ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺒﻮدی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ارز ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﻮد ﻟﺬا ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﯾﺎ واردات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ
از آن را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
Related Postsﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ آزادی  ۱۰۲۰زﻧـﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑـﻮم ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘـﺪی ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ اﻧﺼـﺎرﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤـﺎﯾﺶ روﺳـﺎی
ﺷﻌـﺐ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻨﺘﻘـﺪﯾﺮ از رﺋﯿﺲ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻬﺘﻔﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ اراﺋـﻪ اﺑﺰار ﻫـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﭘﺎرﺳﺂﺳﯿﺎﺗﮏ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺛﺎﺑﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﺘﻮاﻧﮕﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ آرﻣﺎن ﺳـﻄﺢ ) (۱اﻋﻼـم ﺷـﺪاﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑـﺎ ﺧﻮدﭘﺮدازﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻬﺮ در
ﻣﺮزﻫﺎی ﭼﺬاﺑﻪ و ﺷـﻠﻤﭽﻬﭙﯿﺎم ﻗﺪرداﻧﯽ آﺳﺎن ﭘﺮداﺧﺖ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻮزه ﻓﯿﻦ ﺗﮑﺮاه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ
ﺑﻮرﺳﯽ  IEUدر ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﺎﻋﻀﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
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روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ آزادی
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ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌـﺎون روﺳــﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺣـﺪود ۷۲ﺗـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل زﻋﻔﺮان ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟـﺖ ﺧـﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎلﺟﺎری ۶۰ﺗﻦ زﻋﻔﺮان ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،وارد ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺳﺒﺰ ﯾﻨﻪ« ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺑﻮرس ﮐﺎﻻـ ،ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﻃﻬﻤـﺎﺳﺒﯽ اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﯾـﮏﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ
ﺳـﻮد ۱۵درﺻــﺪ )ﺳـﻪدرﺻـﺪ ﮐـﻢﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼـﻮب( از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﮐﺸـﺎورزی ،ﻣﻠـﺖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺧﺘﯿـﺎر
ﺧﺮ ﯾﺪاران و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه زﻋﻔﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی در دﯾـﺪار ﺗﺸـﮑﻞﻫـﺎ ،ﻓﻌﺎﻻـن و ﻧﺨﺒﮕـﺎن ﮐﺸـﺎورزی اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر ﮐـﺎﻇﻢ ﺧﺎوازی ،وز ﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸـﺎورزی در ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨـﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﮐﺸــﺎورزی ،ﻣﻠـﺖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺻــﻨﻌﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺑــﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی،
۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ و ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم زﻋﻔﺮان ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻃﻬﻤـﺎﺳﺒﯽ اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :اﻣﺴـﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﭘـﺎﯾﻪ و ﮐـﻒ ﻫﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم زﻋﻔﺮان ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن ،ﭘﻮﺷﺎل ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و
ﮔﻞ زﻋﻔﺮان ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﺧﯿﺮا ً ﺑـﺎ ﻫﻤﺖ وز ﯾﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ،ﭼﻨـﺪ ﻃﺮح در ﺳـﺘﺎد اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾــﻦ ﻃﺮحﻫــﺎ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑـﻪ ﮔﯿﺎﻫــﺎن داروﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان ۷۵ﻫﺰار ﻫﮑﺘــﺎر ﺑــﻮده ﮐـﻪ ۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘــﺎر آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣــﺎن
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌـﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺧﺮاﺳـﺎنﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻢ و ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﺑـﺎﻻ
دارد ،اﻣـﺎ ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺪﯾـﺪه ﺑﯿﺎﺑـﺎنزاﯾﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﯿﻦﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨـﺎر رودﺧـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻗﺮار دارﻧـﺪ( ،ﻣﯽﺗـﻮان از
ﺗﻮﻟﯿﺪ زرﺷﮏ دﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
او اﻓﺰود :ﺳــﻬﻤﯿﻪ ﻣـﺎ از ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾﯽ ۲۵ﻫﺰار و ۶۰۰ﻫﮑﺘـﺎر اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺗـﻮان داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻃﻬﻤــﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد :از ﺣـــﺪود ۱۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘــﺎر اراﺿــﯽ ﺷــﯿﺒﺪار ﮐـﻪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﺷــﺸﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑــﻮد ،ﺗﻘﺮ ﯾﺒــﺎ ً  ۷۰۰ﺗﺎ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۱۹

۸۰۰ﻫﮑﺘـﺎر زرﺷـﮏ دﯾـﻢ و ۶۰۰ﻫﮑﺘـﺎر ﺧـﺎرﺷﺘﺮ در اﯾـﻦ اﺳــﺘﺎن ﮐﺸـﺖ و ﺳــﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣـﺎن اﻣـﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻧﯿﺰ وارد
ﻣ ﯿ ﺪا ن ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣــﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌــﺎون روﺳــﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒــﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه
۱۵درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﭘﻨﺞﺳﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ زرﺷﮏﻫﺎی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه را ﻣﯽﺧﺮد
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺤﺼﻮل زرﺷﮏ ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺖﻫﺰار ﺗﻦ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از
ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درﺧﺼـﻮص ﺧﺮ ﯾــﺪ ﺗـﻮاﻓﻘﯽ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﮐﺮده ،اﺟـﺎزه ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داد زرﺷـﮏ روی
د ﺳ ﺖ ﮐ ﺸﺎ و ر ز ﺑ ﻤﺎﻧ ﺪ .
ﻃﻬﻤــﺎﺳﺒﯽ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺟــﺎ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل روی زﻣﯿـﻦ ﺑﻤﺎﻧــﺪ و ﺑــﺎﻋﺚ ﺿــﺮر ﮐﺸــﺎورز ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ دﺳــﺘﻮر وز ﯾﺮ ﺟﻬــﺎد
ﮐﺸـﺎورزی وارد ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ ﺑـﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑـﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪاران و ﺗﺠﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ز ﯾﺮا ﻣﺎ ﻫﯿـﭻ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر ﻧـﺪار ﯾﻢ و
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮر ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﺮدش ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏﺑﺎر اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣــﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌــﺎون روﺳــﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ارﺗﺒــﺎط ﺑـﺎ ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻧﯿﺰ ﮔـﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در راﺳــﺘﺎی
ﻧﻬﻀﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ۷۰۰ﻫﮑﺘﺎر در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻋﺮﺻﻪﻫـﺎی ﻣﻨـﺎﺑﻊﻃـﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻـﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ آﻧﻐـﻮزه ﮐﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻـﯾﯽ دارﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﺧـﺎمﻓﺮوﺷـﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ،
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ دارای ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﯽ دارﻧﺪ.
وی ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :در زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ،اﻣـﺎ اﺻـﻞ ﺑـﺎزار اﺳـﺖ و ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﭘﺮآب ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﮐﺸــﺖ
ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺷﻼقﻫﺎی آﻓﺘﺎب ﻣﻘﺪاری ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﺑ ﺪ .
ﻃﻬﻤـﺎﺳﺒﯽ اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ زرﺷﮏ۱۵۰ ،ﻫﮑﺘـﺎر ﺑﺎرﮔـﺎهﻫﺎ در اﺳـﺘﺎن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ؛ ﻃﺒﻖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وارد
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﯽﺧﺮ ﯾﻢ.
ﮐﺸﺎورزان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺻـﻨﻔﯽ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرﮔﯽ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد۲۲ :ﻣﻬﺮ  ۹۹ﻫﻔﺖ وز ﯾﺮ،
ﻣﻬﻤـﺎن وز ﯾﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺻـﻨﺎف ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر را اﻣﻀﺎء و ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت را
ﺗ ﺸ ﮑﯿ ﻞ د ﻫﻨ ﺪ.
ﻧﻈـﺎم ﺻـﻨﻔﯽ دارد ﺟـﺎی ﺧﻮد را ﺑـﺎز ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ درﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ۹۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀـﻮ اﯾﻦ ﺻـﻨﻒ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد
ﻃﻬﻤـﺎﺳﺒﯽ ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾـﻦﮐـﻪ در اﺳــﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎنﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺳــﺮدﺧﺎﻧﻪای وﺟـﻮد ﻧــﺪارد ،ﮔﻔـﺖ :ﺳــﺮدﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺮدش
ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ و اﻧﺒﺎرﻫـﺎی ﻓﻨﯽ در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﺑـﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦﻫﺎ ارزش اﻓﺰوده
اﯾ ﺠﺎ د ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ.
روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
درﻣﯿـﺎن از ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪداران ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ،ﻣﺰارع و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨـﺪی زرﺷـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳـﺪﯾﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌـﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮر در اﯾـﻦ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼـﻮل زرﺷـﮏ
اﻧﺤﺼﺎرا ً در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﺎک و آب ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و از
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۲۰

ﻃﺮﻓﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻓﺮوش در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺗﺸـﮑﻞﻫﺎی ﺗﻌﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﻧـﺪﺳﺎزی را در اﺳـﺘﺎن ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وﺣﯿﺪ ﺿـﯿﺎﺋﯿﺎن اﺣﻤﺪی ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻌﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ اﻓﺰود :اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ
از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل زرﺷﮏ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ زرﺷﮏ ،ﻣﻘﺎم اول ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎرﻫﺰار
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻣﯿﺎن اﺳﺖ.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﺮان
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ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻓﺘﺎده در ﭼﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ
 ﺳﺎﻋﺖ / ۲۴

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد

ﺳﺎﻋﺖ  - ۲۴ﻣـﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۱۳۹۹ﺳﭙﺮی ﺷـﺪ و ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪاران ،ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﮐﺴـﺐ
وﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺑﻬﺖ و ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫـﺪ ﭘﺴـﺮﻓﺖﻫـﺎی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨـﺪه در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻮده و ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑـﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﻓﺮو اﻓﺘﺎده در ﭼﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دارد ﺑﻪ ﻃﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دو ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺼـﺮه ۴
ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﺒﻠـﻎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺮان ﻗﻮا ﺗﺨﺼـﯿﺺ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ﮐﻪ
ﻫﺮ دو از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺳﺮ ﯾﻌﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤـــﺎنﻃــﻮر ﮐــﻪ رﻗــﻢ ﺻــﺎدرات در ﺳـــﻨﺪ ﭼﺸــﻢاﻧـــﺪاز ﺳــﺎل  ۱۴۰۴دﺳﺘﯿــﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﺣـــﺪاﻗﻞ  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻـر
ﻫـﺪفﮔـﺬاری ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ از اﯾﻦ ﻫـﺪف ﺑﺴـﯿﺎر دور ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﺗﻨﻬـﺎ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
 از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق وﻇـﺎﯾﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﻪ ،ﺗﻀـﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒـﺎرات و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﺿﺮورت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﯿﻢ.

ﺳﺎﻋﺖ  - ۲۴ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۱۳۹۹ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار
ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺴﺮﻓﺖﻫﺎی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮو اﻓﺘﺎده در ﭼﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۲۱

آﻣﺎرﻫـﺎی در دﺳـﺘﺮس ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﮐـﺎﻫﺶ  ۵۰درﺻــﺪی ﺻـﺎدرات در ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ اﺳـﺖ ،اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺮخ ارز اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود.
آﯾـﺎ در ﻧﯿﻤـﻪ دوم اﻣﺴـﺎل رﺧــﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی روی ﺧـﻮش را ﺑـﻪ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﻧﺸـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داد و ﺷــﻬﺮوﻧﺪان از اﻧـﺪوه
ﮐـﺎﻫﺶ ﻗـﺪرت ﺧﺮ ﯾـﺪ در اﻣـﺎن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد؟ آﯾـﺎ ﭼﺮخﻫـﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺷـﺪه ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن روﻏﻦﮐـﺎری ﺷـﺪه و ﭼﺎﺑﮏ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ؟ آﯾـﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻣﺜـﺎﺑﻪ روزﻧـﻪ اﺻــﻠﯽ رﻫـﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼـﺎد ﻓﺮو ر ﯾﺨﺘـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺟـﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻼنﻧﮕﺮ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ از ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﯽ ﺗﻦ دﻫﻨﺪ ،دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﻫﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﮔﺮوه ﯾـﮏ راﻫـﺒﺮد را دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺤـﻮر ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐـﻪ ﻫﺮ
ﺗﺼـﻤﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﺮ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳـﻄﺢ ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﻣﺸﺘﺮی دارد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﺻـﺎدر و ارز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿـﺎورد و از ﻃﺮﻓﯽ در
داﺧﻞ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﻗﺪرت ﺧﺮ ﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺿﻤـﻦ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﯿـﺎن ادارهﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺟـﺎ اﻓﺘـﺎده ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر و
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮ ﯾﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫﯽ ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺑﻮد.
در اﯾﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات و
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻨـﺎ در ﻣﯿـﺎن ﺳﺎزﻣـﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﺳـﯿﺲ
ﺷ ﺪ هاﻧ ﺪ .
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺰ ﯾﺰﻣـﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮاری ﺑﻨـﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ و ﻋـﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ در  FATFﻗﺮار
دارد ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ارزی و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺮژی و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ را دارﻧـﺪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋـﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺸـﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ راهﻫﺎی ﺗﺎزه را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج از رﺧﻮت ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دارد ﺑﻪ ﻃﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دو ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺼـﺮه
 ۴ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺮان ﻗﻮا ﺗﺨﺼـﯿﺺ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺳﺮ ﯾﻌﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺻﻮل اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﯽرﺳـﺪ و اﮔﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﻗـﺪرت ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ارزی آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤـــﺎنﻃــﻮر ﮐــﻪ رﻗــﻢ ﺻــﺎدرات در ﺳـــﻨﺪ ﭼﺸــﻢاﻧـــﺪاز ﺳــﺎل  ۱۴۰۴دﺳﺘﯿـــﺎﺑﯽ ﺑــﻪ ﺣـــﺪاﻗﻞ  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻــر
ﻫـﺪفﮔـﺬاری ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از اﯾﻦ ﻫـﺪف ﺑﺴـﯿﺎر دور ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق وﻇـﺎﯾﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﻪ ،ﺗﻀـﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒـﺎرات و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاریﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت
ﺻـﺎدراﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫـﺪاف اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﺿـﺮورت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻧﯿﺰ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و از ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻓﺰود.
ﺿﻤـﻦ اﯾﻨﮑـﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼـﻮص ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی ﺑﻠـﻮﮐﻪ ﺷـﺪه اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺧﺬ ،اﺟﺮا و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺮوژه در
آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ راه را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎز ﮐﺮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۲۲

ﻣﺜﻼ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژ ﯾﮑﯽ و ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨـﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻋـﺪم ﭘـﺬﯾﺮش ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫـﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮانﺷﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ
را آﻧﻘــﺪر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐـﻪ ﻗــﺪرت رﻗــﺎﺑﺖ آﻧﻬــﺎ را ﺳــﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺿــﺮورت ﭘﻮﺷــﺶ ﺧﻄﺮات و
ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎی ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟـﺖ ﯾـﮏ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ
اﯾﺮان ﺑﺴـﯿﺞ ﺷـﻮد و ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﺮان ﺑﻠـﻮﮐﻪ ﺷـﺪه را ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت اﯾﺮان در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﺮان در ﻋﻤﺎن را از اﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻖ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻢ ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل آن رﻓﺖ و از ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
روزﻧﺎﻣﻪ
ا ﻋ ﺘ ﻤﺎ د
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ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۷۳ 

۶۶۵ 

۷۱ 

۱۳:۰۶

ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ  Open Bankingﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺸﺮ ﯾﺢ
ﮐﺮد.
@int_trade
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راهﺣﻞﻫﺎي ﻧﺠﺎت ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻳﻜﻲ از راهﺣﻞﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دارد ﺑﻪ ﻃﺮق
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۲۳

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ دو ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺼـﺮه ۴
ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣﺒﻠـﻎ  ۱۰۰ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻳﻮرو و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺮان ﻗﻮا ﺗﺨﺼـﻴﺺ  ۲۰۰ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻳﻮرو ﻛﻪ
ﻫ ﺮ د و ا ز ﻣ ﺤ ﻞ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﺻ ﻨ ﺪ و ق ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﻣ ﻠ ﻲ ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺷ ﺪ ه ﺳ ﺮ ﻳ ﻌﺎ اﻧ ﺠﺎ م ﺷ ﻮ د .
 از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻤـــﺎنﻃــﻮر ﻛــﻪ رﻗــﻢ ﺻــﺎدرات در ﺳـــﻨﺪ ﭼﺸــﻢاﻧـــﺪاز ﺳــﺎل  ۱۴۰۴دﺳﺘﻴــﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺣـــﺪاﻗﻞ  ۱۸۰ﻣﻴﻠﻴــﺎرد دﻻـر
ﻫـﺪفﮔـﺬاري ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴﺮ از اﻳﻦ ﻫـﺪف ﺑﺴـﻴﺎر دور ﻫﺴـﺘﻴﻢ ،ﺗﻨﻬـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ  ۹ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
 از آﻧﺠـﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻـﻨﺪوق وﻇـﺎﻳﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻴﻤﻪ ،ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎرات و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاريﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت
ﺻﺎدراﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻨﭽﻨﻴﻨﻲ ﺿﺮورت ﻓﺮاواﻧﻲ دارد ﻛﻪ
ﺑﺎﻳـﺪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛﺰي و ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻴﻢ.

 ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۱۳۹۹ﺳﭙﺮي ﺷﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﺮاﻧﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﻣﺪﻳﺮان اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻛﺴﺐ وﻛﺎر
ﺑﺎ ﺑﻬﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺴﺮﻓﺖﻫﺎي ﻧﮕﺮانﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻛﻼن ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻓﺮو اﻓﺘﺎده در ﭼﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎريﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
آﻣﺎرﻫـﺎي در دﺳـﺘﺮس ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﻛـﺎﻫﺶ  ۵۰درﺻــﺪي ﺻـﺎدرات در ﻓﺮآوردهﻫـﺎي ﭘﺘﺮوﺷــﻴﻤﻲ اﺳـﺖ ،اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺮخ ارز اﻧﺘﻈﺎر دﻳﮕﺮي ﻣﻲرود.
آﻳــﺎ در ﻧﻴﻤـﻪ دوم اﻣﺴـﺎل رﺧــﺪادﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي روي ﺧـﻮش را ﺑـﻪ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﻧﺸـﺎن ﺧﻮاﻫــﺪ داد و ﺷــﻬﺮوﻧﺪان از اﻧــﺪوه
ﻛـﺎﻫﺶ ﻗـﺪرت ﺧﺮﻳـﺪ در اﻣـﺎن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد؟ آﻳـﺎ ﭼﺮخﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺷـﺪه ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن روﻏﻦﻛـﺎري ﺷـﺪه و ﭼﺎﺑﻚ
ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷـﺪ؟ آﻳـﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻣﺜـﺎﺑﻪ روزﻧـﻪ اﺻــﻠﻲ رﻫـﺎﻳﻲ از اﻗﺘﺼـﺎد ﻓﺮو رﻳﺨﺘـﻪ ﻛﺸـﻮر ﺟـﺎن ﻣﻲﮔﻴﺮد؟ ﺑﺮﺧﻲ
دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻛﻼنﻧﮕﺮ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ از ﻣﺪﻳﺮان
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺖ روي دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﻲ ﺗﻦ دﻫﻨﺪ ،دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﻫﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳـﻦ ﮔﺮوه ﻳـﻚ راﻫـﺒﺮد را دﻧﺒـﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ؛ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺤـﻮر ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ ﻫﺮ
ﺗﺼـﻤﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﺮ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳـﻄﺢ ﻛﻼن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در
ﺑﺎزارﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻛﺸﻮرﻫـﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ ﻣﺸﺘﺮي دارد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫـﺎ ﺻـﺎدر و ارز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴـﺎورد و از ﻃﺮﻓﻲ در
داﺧﻞ ﻧﻴﺰ اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
ﺿﻤـﻦ اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﻦ ذﻫﻨﻴﺖ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣﻴـﺎن ادارهﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺟـﺎ اﻓﺘـﺎده ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ اﻗﺘﺼـﺎد ﻛﺸـﻮر و
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫﻲ ﺟﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺑﻮد.
در اﻳﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات و
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻧـﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻨـﺎ در ﻣﻴـﺎن ﺳﺎزﻣـﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﺳـﻴﺲ
ﺷ ﺪ هاﻧ ﺪ .
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻛﻪ ﻛﺸـﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣـﺎن در ﻣـﻮﻗﻌﻴﺖ دﺷـﻮاري ﺑﻨـﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫـﺎي ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ و ﻋـﺪم ﻋﻀـﻮﻳﺖ در  FATFﻗﺮار
دارد ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ارزي و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ در
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺮژي و ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ را دارﻧـﺪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋـﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺸـﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ راهﻫﺎي ﺗﺎزه را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج از رﺧﻮت ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
ﻳﻜﻲ از راهﺣﻞﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دارد ﺑﻪ ﻃﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ دو ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺼـﺮه
 ۴ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺮان ﻗﻮا ﺗﺨﺼـﻴﺺ  ۲۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

۲۴

ﻛ ﻪ ﻫ ﺮ د و ا ز ﻣ ﺤ ﻞ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﺻ ﻨ ﺪ و ق ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﻣ ﻠ ﻲ ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﺷ ﺪ ه ﺳ ﺮ ﻳ ﻌﺎ اﻧ ﺠﺎ م ﺷ ﻮ د .
ﺑﺎ وﺻﻮل اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ  ۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻣﻲرﺳـﺪ و اﮔﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻮد ﻗـﺪرت ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ارزي آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺪمﻫﺎﻳﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮد.
از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻤـــﺎنﻃــﻮر ﻛــﻪ رﻗــﻢ ﺻــﺎدرات در ﺳـــﻨﺪ ﭼﺸــﻢاﻧـــﺪاز ﺳــﺎل  ۱۴۰۴دﺳﺘﻴـــﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺣـــﺪاﻗﻞ  ۱۸۰ﻣﻴﻠﻴــﺎرد دﻻــر
ﻫـﺪفﮔـﺬاري ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ از اﻳﻦ ﻫـﺪف ﺑﺴـﻴﺎر دور ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ  ۹ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
از آﻧﺠـﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻـﻨﺪوق وﻇـﺎﻳﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻴﻤﻪ ،ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎرات و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاريﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت
ﺻـﺎدراﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫـﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫـﺪاف اﻳﻨﭽﻨﻴﻨﻲ ﺿـﺮورت ﻓﺮاواﻧﻲ دارد
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻴﻢ.
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻴﺰ راﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ و از ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻓﺰود.
ﺿﻤـﻦ اﻳﻨﻜـﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص ﻣﻲﺗـﻮان ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺨﺸـﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزي ﺑﻠـﻮﻛﻪ ﺷـﺪه اﻳﺮان در ﻛﺸﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻗﺪرت اﻳﻦ ﻧﻬﺎد را ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺧﺬ ،اﺟﺮا و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮوژه در
آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ راه را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎز ﻛﺮد.
ﻣﺜﻼ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺷـﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫـﺎ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨـﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ
دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻋـﺪم ﭘـﺬﻳﺮش ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫـﺪف ﺻﺎدراﺗﻲ ،ﺷـﺮﻛﺖﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲﺷﻮﻧـﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ را در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاري ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﻮانﺷﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
را آﻧﻘــﺪر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫــﺪ ﻛـﻪ ﻗــﺪرت رﻗــﺎﺑﺖ آﻧﻬــﺎ را ﺳــﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨــﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺿــﺮورت ﭘﻮﺷــﺶ ﺧﻄﺮات و
ﻫ ﺰ ﻳ ﻨـ ﻪ ﻫـ ﺎ ي ﺑ ﺨ ﺶ ﺧ ﺼ ﻮ ﺻـ ﻲ ﻧ ﺎ ﺷـ ﻲ ا ز ﺗ ﺤ ﺮ ﻳـ ﻢ ﻫـ ﺎ ي ﺑ ﻴـ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﻲ ﺗ ﻮ ﺳـ ﻂ د و ﻟـ ﺖ ﻳـ ﻚ ﭘ ﻴ ﺸـ ﻨ ﻬ ﺎ د ا ﻳ ﻦ ا ﺳ ﺖ ﻛ ﻪ د ﻳ ﭙ ﻠ ﻤ ﺎ ﺳـ ﻲ
اﻳﺮان ﺑﺴـﻴﺞ ﺷـﻮد و ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮرﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻳﺮان ﺑﻠـﻮﻛﻪ ﺷـﺪه را ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻠﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت اﻳﺮان در آن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺸـﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده در ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻳﺮان در ﻋﻤﺎن را از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﺑﺨﺸﻲ
از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻢ ﺻﺮف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻮد.
واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒﺎل آن رﻓﺖ و از ﺳﺨﺘﻲﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد.
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ درﺑﺎره وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم  ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ  ،ﺑﻮرس و
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ درﺑﺎره وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم  ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،
ﺑﻮرس و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﺗﻬﺮان -اﻗﺘﺼــﺎدﺑﺮﺗﺮ ۲۰ -ﻣﻬﺮ ۹۹ﺑـﻪ ﮔﺰارش #اﻗﺘﺼــﺎدﺑﺮﺗﺮ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺑـﻮرس ﭘﺮس ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی درﺑـﺎره ارز ﯾـﺎﺑﯽ
وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﺴـﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎری
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺑـﺎزارﮔﺮدان و ﯾﺎ ﺳـﻬﺎم ﺧﺰاﻧﻪ ،ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﺮای ﻧﻘﺪﺷﻮﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺎزار و ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫـﺪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎری در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﻋـﺪهای ﺑﺮای ﺟـﺎ ﻧﻤﺎﻧـﺪن از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ،ﺷﺘﺎب زده وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽرود ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺳﺮﻣــﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓــﻪای ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺳــﻬﺎم در ﺑــﺎزار اﻗــﺪام ﮐﻨﻨــﺪ ﺑﻠﮑــﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﯿﻢ ﺷـﺪن ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،وﺟﻮد
ﻧﻬﺎد ﺑﺎزارﮔﺮدان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮورت دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻓﺰوده ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزارﮔﺮدان
و د ر ﭼﺎ ر ﭼ ﻮ ب آ ن ﺑ ﻪ و ﻇﺎﯾ ﻒ ﺣ ﻤﺎﯾﺘ ﯽ ﻋ ﻤ ﻞ ﮐﻨ ﺪ.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی اﻓﺰود :ﻃﺒـﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺼـﻮب ﺷـﻮرای ﻋــﺎﻟﯽ ﺑـﻮرس ،ﻓﻌـﺎل ﮐﺮدن ﺳـﺎز و ﮐـﺎر ﺳــﻬﺎم ﺧﺰاﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﺳﻬﺎم را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺳﯿﺪه ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اوراق اﺧﺘﯿـﺎر ﻓﺮوش ﺗﺒﻌﯽ ﻫـﻢ در ﺟﻬـﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺳـﻬﺎﻣﺪاران اﺳـﺖ و ﻫﺮ زﻣـﺎن ﮐﻪ ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﻨـﺪ ﺳـﻬﺎم آﻧﻬـﺎ ارزﻧـﺪه
ﺷـﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ از ر ﯾﺰش ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳـﻬﺎم ﺷﻮﻧـﺪ و در راﺳـﺘﺎی ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﯿـﺪآﻓﺮ ﯾﻨﯽ و ﻧﻮع ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼـن ﺧـﺎرج از ﺑـﺎزار ﭼﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ و ﭼﻪ داﺧﻠﯽ ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮرس را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﻮاره از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨـﺪ و در ﻗﯿﻤﺖ ﮔـﺬاری ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﺻﺎدرات و واردات ،ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳـﯽ را در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزی و اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫـﺎ ﺑـﺎزار را
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داد.
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ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اراﺋﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰۹ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد
را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼـﺮاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ و ﺗﺸﻮﯾـﻖ و ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺻــﺎدرات ،ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری در ﺗﺎر ﯾﺦ ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ۹۸اﺑﻼغ ﺷﺪ.در راﺳﺘﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫـﺪاف ﺻـﺎدراﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻞ و ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ
واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی -ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت اوﻟﻮﯾﺖدار ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫـﺪف ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻋﻄﺎی
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺮف
ﻗﺮارداد در ﺳــﺎﯾﺖ »ﺑﻬﯿــﻦﯾــﺎب« وزارت ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن و ﺗﺠــﺎرت ﺑـﻪ آدرس  www.behinyab.irراهاﻧـﺪازی ﺷـﺪ.ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺟﻬــﺎن ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﯿـﻮز ،ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺴــﻬﯿﻼت در اﯾـﻦ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﮐﺮده و درﺧـﻮاﺳﺖ آﻧـﺎن ﺑﻪ
ﺻـﻮرت ﺧﻮدﮐــﺎر ﻣـﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿــﺪ ﺑـﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧــﮏﻫـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات
اﯾﺮان ،ﮐﺸـﺎورزی ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ،ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ارﺳـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺴـﺘﻪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎظ ﮐﺮدن ﺳـﻬﻢ آورده ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ،ﮐـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﯾﺠـﺎدی ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۴۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳــﯿﺪ.در ﺑﯿـﻦ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﯾـﺎد ﺷـﺪه ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۰۹ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی
ﻧﯿﺰ در ﻗـﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒـﺎر ﺧﺮ ﯾـﺪار ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾـﺪاران ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺻـﺎدارﺗﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﺸـﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒـﺎر اﺳــﻨﺎدی و ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘـﺒﺮ در ﺣـﻮزه ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ،اﻋﻄـﺎ ﻣﯽﺷﻮد.ﺳـﻘﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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