ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
اﻧﺘﺨﺎب  ۱۹۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﻘﻒ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑﺮاﺳـﺎس اﻋﻼـم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳـﻘﻒ ﮐـﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن و ﺳـﻘﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪوﺳـﯿﻠﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۲۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﭙﺎ  ۲۳ﺗﯿﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد


ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻـــت ﺳﺎﯾﭙـــﺎ از ﺳـــﺎﻋﺖ  ۸ﺻـــﺒﺢ روز دوﺷــﻨﺒﻪ  ۲۳ﺗﯿﺮ ﻣــﺎه ﺑــﻪ ﻣــﺪت ﺳـﻪ روز آﻏــﺎز

ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ  ۱۱۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان از  ۲۵۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ :ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﯿﻤـﺎران ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ  ۲۵۷ﻫﺰار و  ۳۰۳ﻧﻔﺮ رﺳــﯿﺪ و ﻓﻘــﻂ در ﺷــﺒﺎﻧﻪ روز اﺧﯿﺮ  ۱۹۴ﺑﯿﻤﺎر
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﯾﺴﻨﺎ  ۹۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﺮﺿﻪ  ETFﻫﺎی ﺑﻌﺪی دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳﺎزی ﺟﺰﺋﯿﺎت  ETFﻫﺎی ﺑﻌﺪی )ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﻮﻧﺪ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۸۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﮑﻠﯿﻒ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟


ﺳﺮرﺳﯿﺪ  ۹ﻣﺎه ذﺧﯿﺮه ﺑﻨﺰ ﯾﻦ در ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاوردهﻫﺎی

ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﻘﻒ ذﺧﯿﺮه ﺑﻨﺰ ﯾﻦ در ﺟﺮ ﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ  ۸۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر:دوﻟـﺖ آﻣـﺎده ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺳﺎزﻧـﺪه ﺑـﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﺳـﺖ /ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻻـﯾﺤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﻮرﺳـﯽ در
د وﻟ ﺖ
 دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸـﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺷﻨﺎور آزاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﻓﻮدﻧﺎ  ۷۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت درﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

 رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺎﺳﮏ اﺑﻼغ ﺷﺪ
 دﻓــﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﺻــﺎدرات و واردات وزارت ﺻـــﻨﻌﺖ،ﻣﻌــﺪن و ﺗﺠــﺎرت )ﺻــﻤﺖ( ،ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﺳــﺘﺎد ﻣﻘــﺎﺑﻠﻪ ﺑــﺎ ﮐﺮوﻧــﺎی اﯾــﻦ وزارت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﮏ را اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ داروی »ﺗﻘﻠﺒﯽ« درﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏـﺬا و دارو ﺑﺎ ﺿـﻤﻦ ﻫﺸـﺪار ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ داروی رﻣﺪﺳـﯿﻮﯾﺮ در ﺑﺎزار ﺳـﯿﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ دارو از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﺗﺠﻮﯾﺰ آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺮگ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺮوس و داﻣﺎد در ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ
 ر ﯾﯿﺲ داﻧﺸــــﮕﺎه ﻋﻠـــﻮم ﭘﺰﺷـــﮑﯽ ،ﺧـــﺪﻣﺎت درﻣـــﺎﻧﯽ و ﺑﻬـــﺪاﺷﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠـــﺎنﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔـــﺖ :در ﭘﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾـــﮏ ﻣﺮاﺳـــﻢ ﻋﺮوﺳـــﯽ در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺮوس و داﻣﺎد ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۶۶

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

۱۴

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

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۱۴

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

دراﻣﺪ ﻧﯿﻮز

۱۴

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

ﺷ ﻤﺎ و ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱۵

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

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

۱۴

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

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱۴

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

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

۱۴

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

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

۱۴

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

۱۴

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۹

رﮐﻨﺎ

۶

اﯾﺮان ﺟﯿﺐ

۶

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۶

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس

اﻋﺘﺒﺎرﻧﻮﯾﻦ

۶

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

۵

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۳

ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺻﻼح ﺷﺪ
ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻧﻮآوران
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان  ۱۷درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
وﻧﺰوﺋﻼ وارد ﺑﻮرس اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس
 ۱۷درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد

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

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۶

ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر

۳

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

۳

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

۲

روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس

۲

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۲

ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در ﮔﺮو روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس

۲

ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار

۲

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در ﮔﺮو روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۰۹:۳۳

ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺻﻼح ﺷﺪ
 ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۶۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۸۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﺻ ﺒ ﺤﺎﻧ ﻪ ﺑﺎ ﺧ ﺒ ﺮ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را اﺻﻼح ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺮاﺳﺎس اﺻـﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺒﺼـﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده  ۵۷ﺑﻪ ﺷـﺮح ز ﯾﺮ اﺻـﻼح ﺷـﺪ :ﺗﺎ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  ۱۷ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۸۷ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
 ﻣﺎده  ۵۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۴۰۰اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ  ۱۷درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس...ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺪود
 ۱۷درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از...

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را اﺻــﻼح
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴـﻨﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ در ﺟﺮ ﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ
ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﺗﺒﺼـﺮه ﻣـﺎده  ۵۷اﯾﻦ ﻻـﯾﺤﻪ را
اﺻﻼح ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻـﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺒﺼـﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده  ۵۷ﺑﻪ ﺷـﺮح ز ﯾﺮ اﺻـﻼح ﺷـﺪ :ﺗﺎ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن،
ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼــﻮب  ۱۷ﺑﻬﻤــﻦ  ۱۳۸۷ﺑـﺎ اﺻــﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗـﺎت ﺑﻌـﺪی ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﺷـﺪه و ﻻـزماﻻـﺟﺮا
ا ﺳ ﺖ.
ﻣﺎده  ۵۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۴۰۰اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻼح اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﺣﺪود
ﺳﻪ ﺳـﺎل ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺮ روی ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﮐـﺎر ﮐﺮد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ در ﺻـﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺎده
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ.
از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﻣـﻮﻗﺖ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﻓـﻊ اﯾﺮاد ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن را ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ﺟـﺎری
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ.
دو ﻫﻔﺘــﻪ ﻗﺒــﻞ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی در دﺳــﺘﻮر ﮐــﺎر ﺧــﻮد ﭼــﺎپ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣــﻮارد ارﺟــﺎﻋﯽ ﺷــﻮرای ﻧﮕﻬﺒــﺎن در ﺟﻠﺴــﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ،ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ از ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۴۰۰ﻻزماﻻﺟﺮا

ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ  ۱۷درﺻﺪ ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس...ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺪود
 ۱۷درﺻــــﺪ از ﺳــــﻬﺎم اﯾــــﻦ ﺑﺎﻧــــﮏ در ﺑــــﺎزار ﺑــــﻮرس ﺗــــﺎ ﭘﯿﺶ از ...ﺗﻤــﺎم ﺟﺎﯾﮕــﺎهﻫــﺎی ﺳــﻮﺧﺖ از اﻣﺴــﺎل ﻣﺸــﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت...ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ اﻋﻼـم ﮐﺮد ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕـﺎهداران ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﺎﻫﺮﺣﺠﻢ ازﻓﺮوش ﯾـﺎ درآﻣــﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ...ﺧﺎم
ﻓﺮوﺷــﯽ در ﮐﺸـﻮر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨــﺪه اﺳـﺖ/ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ...ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷــﻬﺮ ﺿــﻤﻦ ﺑﺎزدﯾـﺪ از ذوب آﻫﻦ
ا ﺻ ﻔ ﻬ ﺎ ن ﮔ ﻔ ﺖ  :ﺧ ﺎ م ﻓ ﺮ و ﺷ ﯽ د ر ﺑ ﺨ ﺶ ﻣ ﻮا د . . .

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۲:۱۹

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

۰

۰

 ۱۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

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

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳـﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿ ﻢ.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﻫﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،

ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻬﻮی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻـﺎﻟﺢ
آﺑـﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼـﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳـﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﻮی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪوی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺼﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۰

اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳﺎﻧـﺪه اﯾﻢ ،ﺑـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣـﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎﻣﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از
ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾـﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷـﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه ،ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۷:۰۳

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

۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۰

 ۱۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۲۱

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

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

اﮐﻮﻧـﺎ ﭘﺮﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ
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 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻـﺪ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ۳۰
درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷـﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ؛ در ﺣﻮزه
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﻪ
رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.


 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
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ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻬﻮی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻـﺎﻟﺢ
آﺑـﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼـﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﻮی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪوی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺼﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳﺎﻧـﺪه اﯾﻢ ،ﺑـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣـﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎﻣﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪدﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۶

ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۰:۵۱

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺷ ﻤﺎ و ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۱۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷــﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ از ﺳـﻮی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺷﻤﺎ و
اﻗﺘﺼﺎد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷــﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﻫﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۸

ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑـﺎزار ﺳــﻬﺎم ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و
وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴﺎل ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﻫـﺎ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ از ﺳـﻮی ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۱۳۹۹
۱۱:۵۰

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۱۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

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

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳـﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 ۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ  ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ
ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑـﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻬﻮی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۰

ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔﺖ :اﻣﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﻮی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤـﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪوی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺼﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۱

دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣـﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎﻣﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪدﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

۲۲
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۱۳۹۹
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ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۱۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

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

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻـﺪ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ۳۰
درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ؛ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل
 ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ
 ۲۲درﺻﺪی دارد.


 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۳

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۴

اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧ ﺴـ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼـ ﺎ د

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻬﺎﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑـﺎﻧﮏ

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ
ا ﺳـ ﺖ

آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن

ﺻــ ﺎ د ر ﻣ ﯽ ﮐ ﻨــ ﺪ
ﺻﺎدرات

ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن %۱۲
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم

ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺑــﺎز در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات

ﮔﺰارﺷــﯽ آﻣــﺎری از اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ

ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم

ﭘ ﯿ ﺸـ ﻨ ﻬ ﺎ د ﺑ ﻪ ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ

ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪﺑﻪ ﮔﺰارش  ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺻﻮرت ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ
ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤـﺎن روز ﻣﻌـﺎدل ر ﯾـﺎﻟﯽ آن ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در

راﺳـــﺘﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻــت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠــﺎت ارزی را ﺑــﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ و اﺳـــﮑﻨﺎس را ﺑــﻪ ﻧﺮخ ﺳـــﻨﺎ ﺑــﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔﺎم اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور
ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل
 ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑـﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از
رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم
اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑـﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷـﺪه از اﯾﻦ ﮐـﺎر ،ﺻـﺮف اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن
ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در دﯾﺪار ﺑﺎ دﮐﺘﺮ
ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷـﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۶

دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ دو ﻓﻮر ﯾﺖ ﻃﺮح ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ﺧـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺧـﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ...ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑـﺎ دو ﻓﻮر ﯾﺖ ﻃﺮح ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺴـﺎن ﺳـﺎزی  ۹۰درﺻــﺪی ﺣﻘـﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﺎن و ﺷﺎﻏﻼــن...رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ در ﺧﺼـﻮص ﭘـﺎداش
ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﺎن ﮔﻔـﺖ :ﻇﺮف ﯾﮑﯽ دو ﻣــﺎه آﯾﻨــﺪه ﺗـﺄﻣﯿﻦ ...رد ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺠــﺪد دﺳــﺘﻤﺰد ﮐـﺎرﮔﺮان در ﻧﯿﻤـﻪ دوم...دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ رد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد دﺳﺘﻤﺰد در ﻧﯿﻤﻪ...

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۵:۵۵

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

۰

۰

 ۱۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

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

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳـﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴


 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻـﺪ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ۳۰
درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿ ﻢ.

دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۷

ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻬﻮی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻـﺎﻟﺢ
آﺑـﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼـﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳـﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﻮی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪوی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺼﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳﺎﻧـﺪه اﯾﻢ ،ﺑـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در ﺣﻮزه
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ،۹۸
ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎﻣﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از
ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾــﺪدﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ
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 falsefalseﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ از ﺳـﻮی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ

ﺻـﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.


 falsefalsefalseﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد

ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿ ﻢ.

 falsefalseﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ از ﺳـﻮی ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﺧـﻮد ﻗﺮار
داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ]…[ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۰

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻـﺎﻟﺢ
آﺑـﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼـﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘـﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘـﻮﻟﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳﺎﻧـﺪه اﯾﻢ ،ﺑـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣـﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾــﺪدﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
 falsefalsefalseﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۲

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ
وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻـﺎﻟﺢ
آﺑـﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼـﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘـﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘـﻮﻟﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳﺎﻧـﺪه اﯾﻢ ،ﺑـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣـﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾــﺪدﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران /

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺑــﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر و ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿـﻪ اوﻟﯿـﻪ ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧــﮏ اﯾﺮان
وﻧﺰوﺋﻼﮔﻔﺖ:آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۴۴

ﻧﻮآوران آﻧﻼـﯾﻦ -ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣﯽ داﻧﯿــﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺣــﺪود ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣـﻮﺛﺮی در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارد و
از  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎﻧﮏ ۸۵ ،درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﻌﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﻟﺰوم ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮزﻫﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در زﻣﯿﻨﻪ
اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر
ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺼـﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﻤـﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑﻮده ،در ﻋﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗﺎت  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻـﺪ اﺳﺖ ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۵

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣـــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘــﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ وﺟـﻮه اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾـﺎدی دارد و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان وﻧﺰوﺋﻼﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آن در  ۶ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده و .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.
از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ،۹۹ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻗﻢ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ اﺟـﺎزه
اﻧﺘﺸﺎر داده ﺷﺪه و در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی اﻣﺴـﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دو ﺳـﻬﺎم ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ
ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﯾــﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد داده ﺷــﺪه ﺗــﺎ در ﻣﻘﺮرات ﺣــﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری و
ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ﺗ ﻔ ﮑ ﯿ ﮏ ا ﯾ ﺠﺎ د ﺷ ﻮ د و ﺑ ﻪ ﺑﺎﻧ ﮏ ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ و ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺑ ﻪ ﯾ ﮏ ﺷ ﮑ ﻞ ﻧ ﮕﺎ ه ﻧ ﺸ ﻮ د .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﺒ ِﻨـﺎ درﺑـﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ از  ۴۰ﺑـﻪ  ۳۸ﺷـﻌﺒﻪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد :در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ و در ﮔﯿﻼن ﻧﯿﺰ دو ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از

ﻫﺮﮐﺪام ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪ.
وی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮال اﯾﺒ ِﻨـﺎ درﺑـﺎره اﻋﻄـﺎء ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری در ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺑﺤﺚ

اﻋﻄﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎء ﺷﻮد و ﺣﻀﻮری اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۶

اﻣـﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﮐﻪ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ اﺳﺖ از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺟـﺪی ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﺟـﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾ ﯽ ﻫ ﺮ ﻣﺒﻠ ﻐ ﯽ ا ﻣ ﮑﺎ ن ﭘ ﺬﯾ ﺮ ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳـﯽ دارﻧـﺪ و از ﻣﺤﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻨﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷﻌﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :آﻣـﺎر ﻣﺸﺨﺼـﯽ از ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧـﺪار ﯾﻢ ،اﻣﺎ اﺧﯿﺮا درﺧﻮاﺳﺖ دادﯾﻢ ﺗﺎ آﻣﺎر ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﮑﻨﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳـﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ر ﯾﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده
ﺷ ﺪ.

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۱:۲۹

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان  ۱۷درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
 ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۹ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز)ﺷـﻨﺒﻪ( در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﻬـﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و
وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات زﻣـﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺟﺎری اﻋﻼم
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﭘﺮوﻧـﺪه اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧـﺎص ﺑﻪ ﻋـﺎم ﺑـﻮده و  ۲۵درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم آن در
ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 وی در ﺑﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺪود  ۱۷درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار
ﺑﻮرس ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز)ﺷـﻨﺒﻪ( در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و
وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۷

و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم ﺑﻮده و  ۲۵درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن در ﺑﻮرس
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﺑـﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۳:۳۰

وﻧﺰوﺋﻼ وارد ﺑﻮرس اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد
 رﮐﻨﺎ /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

اﻗﺘﺼﺎدی رﮐﻨﺎ :ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار
ﺑﻮرس ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رﮐﻨﺎ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و
وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در
ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم ﺑﻮده و  ۲۵درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن در ﺑﻮرس
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﺑـﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻮادث اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ رﮐﻨﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد؟ ۰ ۰

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۰:۰۲

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس
 اﯾﺮان ﺟﯿﺐ /

۰

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۰

 ۶ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۴۸

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺣﻮزه ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
اﻋﻄـﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪای از ﻣﻌـﺪود ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿـﭻ ﮔﺎه
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد و ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

ﺧﺮ ﯾﺪ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻤﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﺮخ
ﺳﻨـﺎ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :از ﻣﺮداد ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی  ۲۰درﺻﺪ ارز
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
وار ﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺻـﺮاﻓﯽﻫـﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺬﮐﻮر ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻧﻘـﺪا در ﻫﻤـﺎن روز ﺑﺮاﺑﺮ
ر ﯾﺎﻟﯽ آن را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪای ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه ارزی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺧﻮد وﺟﻮه ارزی را از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ی ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی ﮐ ﻪ ﻣ ﺘ ﻘ ﺎ ﺿ ﯽ ﺑ ﺨ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﺎ ﻫ ﺮ ﻣ ﺒ ﻠ ﻐ ﯽ ﺟ ﺎﺑ ﻪ ﺟ ﺎ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ .
وی ﺣﻤــﺎﯾﺖ اﯾــﻦ ﺑﺎﻧــﮏ از ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ را ﯾــﺎدآور ﺷــﺪ و اداﻣــﻪ داد :ﺑــﺎ ﺗﻔــﺎﻫﻢ اﯾــﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺑــﺎ ﺳﺎزﻣــﺎن
ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻬﻮی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل اوراق ﮔـﺎم در ﺳـﺎل ﺟـﺎری در ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪای ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ اوراق ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﺟﺎری
دو ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ در ﺑﻮرس دار ﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در ﺑﻮرس
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۲۵درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از
ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۷درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﻣﺴـﺎل در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آن در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ارز ﺑــﺎزﮔﺸﺖ از ﺻﺎدراﺗــﺎﯾﻦ ﻣﻘــﺎم ﻣﺴــﺌﻮل در ﻧﻈــﺎم ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﯾــﺎدآور ﺷــﺪ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﻋﻼــوه ﺑﺮ آﻧﮑـﻪ  ۲۰درﺻــــﺪ از ارز
اﺳﮑﻨﺎﺳـﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻨﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺣـﻮاﻟﻪﻫـﺎی ارزی آﻧﻬـﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮده و
ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫــﺪ ،ﮔﻔـﺖ:
ارزﻫﺎی ﺣﻮاﻟﻪای را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم واردات ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧ ﻔﺘ ﯽ ﺗﺄ ﻣﯿ ﻦ ﺷ ﻮ د.
؛ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ واردات ،ارز ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﻤﺮک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ اﺻـﻼح ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارز ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۹

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۰۸:۲۶

 ۱۷درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
 ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﻮرس ﺗـﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۹۹
اﻧ ﺠﺎ م ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﻮرس ﺗـﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 وی در ﺑﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﺎدرات ﻧﻔـﺖ وﻧﺰوﺋﻼـ ﺳـﻘﻮط ﮐﺮدﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻔـﺖ وﻧﺰوﺋﻼـ ﺑﻪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺑﺸــﮑﻪ در روز و ﺻــﺎدرات اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻄﺢ در  ۷۷ﺳﺎل اﺧﯿﺮ...

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﻮرس ﺗـﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾـﺎن
ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺴــﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺧﺒﺮآﻧﻼـﯾﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک
اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم ﺑﻮده و  ۲۵درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن در ﺑﻮرس
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﺑـﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺧﺒــﺎر ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺗﻤـــﺎم ﺟﺎﯾﮕــﺎهﻫــﺎی ﺳــﻮﺧﺖ از اﻣﺴــﺎل ﻣﺸـــﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت...ﺳﺎزﻣــﺎن اﻣــﻮر ﻣﺎﻟﯿــﺎﺗﯽ اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺗﻤــﺎﻣﯽ
ﺟﺎﯾﮕـــﺎهداران ﺳــﻮﺧﺖ ﺑـــﺎﻫﺮﺣﺠﻢ ازﻓﺮوش ﯾـــﺎ درآﻣـــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ...ﺧــﺎم ﻓﺮوﺷـــﯽ در ﮐﺸــﻮر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨــﺪه اﺳــﺖ/ﺑــﺎﯾﺪ
ﺑﻪ...ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷـﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد...
ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﺎدرات ﻧﻔـﺖ وﻧﺰوﺋﻼـ ﺳـﻘﻮط ﮐﺮدﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻔـﺖ وﻧﺰوﺋﻼـ ﺑﻪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺑﺸــﮑﻪ در روز و ﺻــﺎدرات اﯾـﻦ ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻄﺢ در  ۷۷ﺳﺎل اﺧﯿﺮ...

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۰

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۰:۲۷

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس
 اﻋﺘﺒﺎرﻧﻮﯾﻦ /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﻮرس ﺗـﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۹۹
اﻧ ﺠﺎ م ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .

ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی از ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم ﺑﻮده و  ۲۵درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن در ﺑﻮرس
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﺑـﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐـﭙﯽ ﻟﯿﻨـﮏ  http://etebarenovin.ir/۱۶۳۵۶۸ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ورود ﺳـﻪ ﺻـﻨﺪوق ﺟـﺎﻣﻊ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﺑـﻮرس۵
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ در راه ﺑﻮرﺳـﺨﺒﺮ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺳـﻬﺎﻣﺪاراﻧﭙﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﯾـﮏ ﺻـﻨﺪوق ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨـﺪﻫﺒﯿﺶ از
۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮدر ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۰۹:۵۵

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس
 ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺣﻮزه ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ اوراق ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﺟﺎری دو ﻋﺮﺿﻪ
اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ در ﺑﻮرس دار ﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﻮرس
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۲۵درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از
ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۱

ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۷درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﻣﺴﺎل در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آن در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿـﻪ  ۲۵درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑـﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘـﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘـﻮﻟﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۳

ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﭘﻮل ﺟﺪﯾـﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد |:در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را | اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑـﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
| ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات،
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ  ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫـﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  ٪۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد . ۱۴
 ۱۴_ ۵درﺻــﺪ از ﻣﺤــﻞ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧــﮏ و ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و
ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
| آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن وی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻨﺎس ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۷

ﻻــزم ﺑــﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾـﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪی را دارد ﺗــﺎ ارز ﺻــﺎدر ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒــﺪاﯾﯽ ﺑـﻪ ﻫﺮ
ﻣﻘﺼﺪی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ش رﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ش ﻋﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲۳
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۰:۱۷



ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿ ﻢ.

ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۸

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ
ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤـﺎن روز ﻣﻌـﺎدل ر ﯾـﺎﻟﯽ آن ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در
راﺳـــﺘﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻــت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠــﺎت ارزی را ﺑــﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤــﺎ و اﺳـــﮑﻨﺎس را ﺑــﻪ ﻧﺮخ ﺳـــﻨﺎ ﺑــﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔﺎم اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور
ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ رﺳﺎﻧـﺪه اﯾﻢ ،ﺑـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻫـﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در دﯾﺪار
ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓـﻮق اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات
ﮐﺎﻣﻼـ درﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺟـﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﻢ ﻣـﻮارد ﻣﻄﺮوﺣـﻪ را ﮐـﻪ در ﯾــﺪ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻣﺠﻠﺲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺤﺴـﻦ ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﺳــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳــﯿﺎﺳﺖ 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 اﺳﺘﻮی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ
ﮐﺮد :ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫــﺎ و ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺿــﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ،ﻧﻤﯽ ﺗـﻮان ﻧﺤـﻮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد
و ﮔﻔـﺖ :ر ﯾﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼـم ﮐﺮده ﮐـﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺻﺎدرات ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴـﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ از ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧـﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻓﻌﻠﯽ و ﺣـﺘﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز در
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ارزآوری را
ﺗﺪاوم دﻫﯿﻢ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :اﻣﺮوز آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ده ﻫـﺎ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﺮده ﺗـﺎ اﯾﺮان را در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دﺷـﻤﻦ اﺳﺖ؛ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
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
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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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.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی اداﻣـﻪ داد :از آن ﻣﻨﻈﺮ ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ  ۸۵درﺻـﺪ واردات ﻣـﺎ را ،واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
 در واﻗــﻊ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘــﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ دوﻟـﺖ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠــﺎد ﺗـﻮرم
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﺸـﺎر ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺗﻮرم ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﺸـﺎر ﺗﻘﺎﺿـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ  ۲ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
 ﺳـﻌﯿﺪﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺪودا  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎر ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪت رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﻨﻌﺖ داﺧـﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﯿﺎﯾـﺪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺪت ﺑـﺎز ﻫﻢ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ) اوراق ﺑـﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی( در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن:اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و رﺷـﺪ اﻓﺴﺎرﮔﺴـﯿﺨﺘﻪ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ،آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺗﻮرﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۱

ﺟﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد،اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش»اﺳﮑﻨﺎس«،ﺑﺪون روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ وارد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزﻫﻢ رﮐﻮرد اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻠﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘـﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ و ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﻮرم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،ﺟﻌﻔﺮ ﻗـﺎدری در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﻓـﺎرس ،در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ دﻻـﯾﻞ
ﺗـﻮرم ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ﻓﻌﻠﯽ و رﺷـﺪ ﺟﻬﺸـﯽ ﻗﯿﻤـﺖﻫـﺎ ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﻣﻨﺸـﺎء ﺗـﻮرم ﻓﻌﻠﯽ ﮐـﺎﻫﺶ درآﻣـﺪﻫﺎی ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ارز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
وی اداﻣـﻪ داد :از آن ﻣﻨﻈﺮ ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ  ۸۵درﺻـﺪ واردات ﻣـﺎ را ،واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺑـﻪ ﺗﻌـﺒﯿﺮ دﻗﯿـﻖﺗﺮ ﭼـﻮن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺰ ﯾﻨﻪ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾـﻦ ﻋﻀــﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ و ﺑــﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ اﻓﺰود :ﻣﻨﺸــﺎء دﯾﮕﺮ ﺗــﻮرم ،ﺗـﻮرم ﻧﺎﺷــﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳـﺖ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗـﻊ درآﻣـﺪﻫﺎی ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑـﻮدﺟﻪ ،واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔـﺘﯽ اﺳﺖ و درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔـﺘﯽ ﻫﻢ
وﻗـﺘﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ دوﻟـﺖ ﺑـﺎ ﮐﺴــﺮی ﺑـﻮدﺟﻪ ﻣـﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﮐﺴــﺮی ﺑـﻮدﺟﻪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﺳــﺘﻘﺮاض از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ.
در واﻗـﻊ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘــﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ دوﻟـﺖ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠــﺎد ﺗـﻮرم
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﺸﺎر ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺗﻮرم ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ  ۲ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳـﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻮرم را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ راهاﻧـﺪازی و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ارزآوری ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
درآﻣـﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ دوﻟﺖﻫـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺷـﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای اﯾﻦ روش
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻗـﺎدری ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔـﺘﯽ ﻧﺨـﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺧـﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺛﺒـﺎﺗﯽ را ﺑﺮ اﻗﺘﺼـﺎد
اﯾ ﺠﺎ د ﮐﻨ ﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﮐﻮﺗـﺎه و ﻣﯿـﺎنﻣـﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد؟ ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻼـش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺤﺚ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ را ﮐـﺎﻫﺶ
دﻫﯿـﻢ از ﻃﺮ ﯾــﻖ ﻓﺸــﺎر ﺑـﻪ دوﻟـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺴــﺮی ﺑــﻮدﺟﻪ ﺧـﻮد را از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫــﺎ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨــﺪ و ﯾــﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از
ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨـﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺟـﺎری ﺧﻮد را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻤﮏ دﻫﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎد داﻧﺸـﮕﺎه اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑـﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل دوﻟـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐﺴـﺮی ﺑـﻮدﺟﻪ ﺧـﻮد را از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻓﺮوش اﻣـﻮال و
داراﯾﯽﻫﺎ و ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ را راه ﺑﯿﻨﺪازد ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎدری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻬﺸـﯽ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﻣﺴـﮑﻦ داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و
آﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ رﺷـﺪ ﻗﯿﻤـﺖ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﺑﺨﺶ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻂ اﺳـﺖ؟ ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :در اﻗﺘﺼـﺎد ﻫﻤـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ »ﻇﺮوف
ﻣﺮﺗﺒﻄﻪ« ﺑـﺎ ﻫﻢ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرس ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳـﮑﻪ ،ﻃﻼـ و ﻣﺴـﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ در واﻗﻊ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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وی اداﻣﻪ داد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﺷـﺪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺗﻮرمﻫﺎ را دار ﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻮرمﻫﺎ روی ﺑﺎزار
ﺑـﻮرس اﺛﺮ ﻣﯽﮔـﺬارد و ﻣـﻮﺟﺐ رﺷـﺪ ﺑـﺎزار ﺑـﻮرس ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﺷـﺪ ﻧﺎﺷــﯽ از رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻮرم اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷـﯽ از روﻧﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ داراﯾﯽﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻣﻼک ،اﻣﻮال ،ﺗﺠﻬﯿﺰات
و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﻮرس رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺠﻢ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ
ﺧﻠ ﻖ ﺷ ﺪ ه و ﺳﺎ ﻋ ﺖ ﺑ ﻪ ﺳﺎ ﻋ ﺖ ﺑ ﺮ ﺣ ﺠ ﻢ آ ن ا ﻓ ﺰو د ه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﮐﺸﻮر در ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﯽ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ،در واﻗﻊ آنﻫـﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده رو ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهداری و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺳـﺎده ﻫﺮﮔـﺎه در ﻫﺮ ﮐﺸـﻮری ﺣﺠـﻢ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻـ ﺑﺮود و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﺳـﭙﺮده ﺷـﻮد ﯾﮏ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿـﺪﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺪودا  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎر ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﻨﺶﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت رﺷـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﻨﻌﺖ داﺧـﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﯿﺎﯾـﺪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺪت ﺑﺎز ﻫﻢ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ) اوراق ﺑـﺪﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘـﺎد دارد:ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ
واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی ارزی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ
و ﺧــﺪﻣﺎت ،ﺑـﻪوﯾﮋه ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﺎ ﻣﺸــﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﮐــﺎﻫﺶ ﺑــﺎزده ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻــت ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ ﻋــﺪم
ﺑـﻪروزرﺳـﺎﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی آنﻫـﺎ ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﮐـﻢ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﮐﺎﻻـ و ﺧــﺪﻣﺎت ،ﺻــﺪور
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف و ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧـﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از زاوﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾـﺎ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﺮ ﯾﺴـﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺗﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑــﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻـ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐـﻪ در ﻧـﺘﯿﺠﻪ ،ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ
ﻣﻠﯽ ،اﺷــﺘﻐﺎل ،ﺑﯿﮑــﺎری و ﻏﯿﺮه را ﺗﺤــﺖ ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاوان ﻗﺮار داده ﮐــﻪ ﭘﯿﺎﻣــﺪ آنﻫــﺎ ،رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی را در ﭘﯽ ﺧــﻮاﻫﺪ
دا ﺷ ﺖ .
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﺑﺤﺚ

اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺰاﯾﯽ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻏﯿﺮه در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۶۳

» ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی« اﻓﺰود :ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ز ﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
 ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ »روی ﺧـﻂ ﺑـﺎزار« ﮐـﺎری از ﮔﺮوه ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺷـﺒﮑﻪ رادﯾـﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﺖ ﮐﻪ از ﺷـﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ روز
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ : ۱۰ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ »ﺣﻤﯿﺪه رﺿﺎ ﺳـﻠﻄﺎﻧﯽ« ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ
و ﻗﺎﺑــﻞ درک از روﯾــﺪادﻫﺎی ﻣﻬـﻢ اﻗﺘﺼــﺎدی و رﻓــﻊ اﺑﻬﺎﻣــﺎت اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﺮ روی ﻣــﻮج اف ام ردﯾــﻒ  ۹۸ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ رادﯾﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﺑﺤﺚ
اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺰاﯾﯽ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻏﯿﺮه در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
»ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی« اﻓﺰود :ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ز ﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺠﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﺛﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻫﻢ ﺣﺠﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﺰء ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﯿﻮع ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻨﺎ دارد از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨـﺪ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﻗﺪرت اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻻﺗﺮی در اﻣﻬﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﻄﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ »روی ﺧـﻂ ﺑـﺎزار« ﮐـﺎری از ﮔﺮوه ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺷـﺒﮑﻪ رادﯾـﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺷـﻨﺒﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﺮ روز
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ : ۱۰ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ۴۵دﻗﯿﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ »ﺣﻤﯿـﺪه رﺿـﺎ ﺳــﻠﻄﺎﻧﯽ« ﺑـﺎ ﻫـﺪف اراﺋـﻪ ﯾـﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ و
ﮐﺎﻣــﻞﺗﺮ و ﻗﺎﺑــﻞ درک از روﯾــﺪادﻫﺎی ﻣﻬــﻢ اﻗﺘﺼــﺎدی و رﻓــﻊ اﺑﻬﺎﻣــﺎت اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﺮ روی ﻣــﻮج اف ام ردﯾــﻒ  ۹۸ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ رادﯾﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ
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ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی اداﻣـﻪ داد :از آن ﻣﻨﻈﺮ ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ  ۸۵درﺻـﺪ واردات ﻣـﺎ را ،واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۳ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۴

ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
 در واﻗــﻊ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘــﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ دوﻟـﺖ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠــﺎد ﺗـﻮرم
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﺸـﺎر ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺗﻮرم ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﺸـﺎر ﺗﻘﺎﺿـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ  ۲ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
 ﺳـﻌﯿﺪﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺪودا  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎر ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪت رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﻨﻌﺖ داﺧـﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﯿﺎﯾـﺪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺪت ﺑـﺎز ﻫﻢ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ) اوراق ﺑـﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی( در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن:اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و رﺷـﺪ اﻓﺴﺎرﮔﺴـﯿﺨﺘﻪ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ،آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺗﻮرﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺟﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد،اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش»اﺳﮑﻨﺎس«،ﺑﺪون روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ وارد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزﻫﻢ رﮐﻮرد اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻠﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘـﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ و ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﻮرم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،ﺟﻌﻔﺮ ﻗـﺎدری در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﻓـﺎرس ،در ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ دﻻـﯾﻞ
ﺗـﻮرم ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ﻓﻌﻠﯽ و رﺷـﺪ ﺟﻬﺸـﯽ ﻗﯿﻤـﺖﻫـﺎ ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﻣﻨﺸـﺎء ﺗـﻮرم ﻓﻌﻠﯽ ﮐـﺎﻫﺶ درآﻣـﺪﻫﺎی ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ارز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
وی اداﻣـﻪ داد :از آن ﻣﻨﻈﺮ ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ  ۸۵درﺻـﺪ واردات ﻣـﺎ را ،واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺑـﻪ ﺗﻌـﺒﯿﺮ دﻗﯿـﻖﺗﺮ ﭼـﻮن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺰ ﯾﻨﻪ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾـﻦ ﻋﻀــﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ و ﺑــﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ اﻓﺰود :ﻣﻨﺸــﺎء دﯾﮕﺮ ﺗــﻮرم ،ﺗـﻮرم ﻧﺎﺷــﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳـﺖ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗـﻊ درآﻣـﺪﻫﺎی ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑـﻮدﺟﻪ ،واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔـﺘﯽ اﺳﺖ و درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔـﺘﯽ ﻫﻢ
وﻗـﺘﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ دوﻟـﺖ ﺑـﺎ ﮐﺴــﺮی ﺑـﻮدﺟﻪ ﻣـﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﮐﺴــﺮی ﺑـﻮدﺟﻪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﺳــﺘﻘﺮاض از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ.
در واﻗـﻊ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘــﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ دوﻟـﺖ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠــﺎد ﺗـﻮرم
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﺸﺎر ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺗﻮرم ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ  ۲ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳـﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻮرم را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ راهاﻧـﺪازی و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ارزآوری ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
درآﻣـﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ دوﻟﺖﻫـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺷـﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای اﯾﻦ روش
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻗـﺎدری ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔـﺘﯽ ﻧﺨـﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺧـﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺛﺒـﺎﺗﯽ را ﺑﺮ اﻗﺘﺼـﺎد
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اﯾ ﺠﺎ د ﮐﻨ ﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﮐﻮﺗـﺎه و ﻣﯿـﺎنﻣـﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد؟ ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻼـش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺤﺚ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ را ﮐـﺎﻫﺶ
دﻫﯿـﻢ از ﻃﺮ ﯾــﻖ ﻓﺸــﺎر ﺑـﻪ دوﻟـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺴــﺮی ﺑــﻮدﺟﻪ ﺧـﻮد را از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫــﺎ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨــﺪ و ﯾــﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از
ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨـﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺟـﺎری ﺧﻮد را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻤﮏ دﻫﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎد داﻧﺸـﮕﺎه اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑـﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل دوﻟـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐﺴـﺮی ﺑـﻮدﺟﻪ ﺧـﻮد را از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻓﺮوش اﻣـﻮال و
داراﯾﯽﻫﺎ و ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ را راه ﺑﯿﻨﺪازد ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎدری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻬﺸـﯽ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﻣﺴـﮑﻦ داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و
آﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ رﺷـﺪ ﻗﯿﻤـﺖ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﺑﺨﺶ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻂ اﺳـﺖ؟ ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :در اﻗﺘﺼـﺎد ﻫﻤـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ »ﻇﺮوف
ﻣﺮﺗﺒﻄﻪ« ﺑـﺎ ﻫﻢ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرس ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳـﮑﻪ ،ﻃﻼـ و ﻣﺴـﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ در واﻗﻊ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﺷـﺪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺗﻮرمﻫﺎ را دار ﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻮرمﻫﺎ روی ﺑﺎزار
ﺑـﻮرس اﺛﺮ ﻣﯽﮔـﺬارد و ﻣـﻮﺟﺐ رﺷـﺪ ﺑـﺎزار ﺑـﻮرس ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﺷـﺪ ﻧﺎﺷــﯽ از رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻮرم اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷـﯽ از روﻧﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ داراﯾﯽﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ داراﯾﯽ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻣﻼک ،اﻣﻮال ،ﺗﺠﻬﯿﺰات
و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﻮرس رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺠﻢ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ
ﺧﻠ ﻖ ﺷ ﺪ ه و ﺳﺎ ﻋ ﺖ ﺑ ﻪ ﺳﺎ ﻋ ﺖ ﺑ ﺮ ﺣ ﺠ ﻢ آ ن ا ﻓ ﺰو د ه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﮐﺸﻮر در ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﯽ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ،در واﻗﻊ آنﻫـﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده رو ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهداری و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺳـﺎده ﻫﺮﮔـﺎه در ﻫﺮ ﮐﺸـﻮری ﺣﺠـﻢ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻـ ﺑﺮود و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﺳـﭙﺮده ﺷـﻮد ﯾﮏ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿـﺪﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺪودا  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎر ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﻨﺶﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت رﺷـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﻨﻌﺖ داﺧـﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﯿﺎﯾـﺪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺪت ﺑﺎز ﻫﻢ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ) اوراق ﺑـﺪﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘـﺎد دارد:ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ
واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی ارزی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ
و ﺧــﺪﻣﺎت ،ﺑـﻪوﯾﮋه ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﺎ ﻣﺸــﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﮐــﺎﻫﺶ ﺑــﺎزده ﻣﺎﺷــﯿﻦآﻻــت ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ ﻋــﺪم
ﺑـﻪروزرﺳـﺎﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی آنﻫـﺎ ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﮐـﻢ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﮐﺎﻻـ و ﺧــﺪﻣﺎت ،ﺻــﺪور
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف و ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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اﻟﺒﺘﻪ ﻧـﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از زاوﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾـﺎ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﺮ ﯾﺴـﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺗﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑــﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻـ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐـﻪ در ﻧـﺘﯿﺠﻪ ،ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ
ﻣﻠﯽ ،اﺷــﺘﻐﺎل ،ﺑﯿﮑــﺎری و ﻏﯿﺮه را ﺗﺤــﺖ ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاوان ﻗﺮار داده ﮐــﻪ ﭘﯿﺎﻣــﺪ آنﻫــﺎ ،رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی را در ﭘﯽ ﺧــﻮاﻫﺪ
دا ﺷ ﺖ .

۲۲
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۰:۵۱

ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﺑﺤـﺚ اﺷـﺘﻐﺎل اﻓﺰاﯾﯽ ،رﺷـﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻏﯿﺮه در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑــﺎزار ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ» ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی« ﮔﻔـﺖ :ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻼـف ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ز ﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺠﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﺛﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻫﻢ ﺣﺠﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﺰء ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﯿﻮع ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻨﺎ دارد از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨـﺪ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﻗﺪرت اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻻﺗﺮی در اﻣﻬﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﻄﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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