ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻓﺮارو  ۱۱۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﻣﺎر ﮐﺮوﻧﺎ اﻣﺮوز  ۸ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹؛  ۱۶۲ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ


ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﻃـﻮل  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ۱۶۲ ،ﺑﯿﻤـﺎر ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ﺟـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳﺖ دادﻧـﺪ و ﻣﺠﻤـﻮع ﺟـﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕـﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﺑﻪ ۱۰

ﻫﺰار و  ۶۷۰ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۸۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن وام ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
 ﻣﻌــﺎون ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺻـــﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴـــﺘﮕﯽ ﮐﺸــﻮری از آﻏــﺎز ﭘﺮداﺧــﺖ وام  ۲۰ﻣﯿﻠﯿــﻮﻧﯽ ﺗﻮﻣـــﺎﻧﯽ وام ازدواج ﻓﺮزﻧـــﺪان
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۹۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺪاوم ﻋﺮﺿﻪ ارز و ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزار!
 ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه از ﺷـﺒﮑﻪ ﺻـﺮاﻓﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ارز ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎزار ارز در ﯾﮏ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺮار
دارد و اﻧﺘﻈﺎرات ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخﻫﺎ در روزﻫﺎی آﺗﯽ اﺳﺖ.
آﻓﺘﺎب  ۹۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺴﺎرت  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
 در ﺣـﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ از ﻣﺤﮑـﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮان ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴـﺎرت  ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـری ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن ﺧﺒﺮ دادهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫـﺪ اﯾﻦ ﻋـﺪد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮان در دادﮔﺎه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن ﺑﺮای واردات ﮔﺎز
از ﺳﺎل  ۸۶ﺗﺎ  ۹۲ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان :ﺧﺒﺮ اﺟﺎره ﭘﺸﺖﺑﺎمﻫﺎ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد
 ﻓﺮﻣﺎﻧـــﺪار ﺗﻬﺮان ﮔﻔـــﺖ :ﻫﯿـــﭻ ﮔﺰارﺷــــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟـــﺎره ﻧﺸـــﯿﻨﯽ در ﭘﺸـــﺖ ﺑـــﺎمﻫـــﺎ ﺗـــﺎﮐﻨﻮن
ﻧ ﺪا ﺷ ﺘ ﻪا ﯾ ﻢ .
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زﻣﺎن وار ﯾﺰ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
 ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۴ﻓﺮدا ﺷﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار وار ﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﺮدا؛ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻇﺮ ﯾﻒ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

 ﺳــﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ﮔﻔـﺖ :وز ﯾﺮ اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ﻓﺮدا )ﺳـﻪ ﺷـﻨﺒﻪ( ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺎزی در ﻧﺸـﺴﺖ ﺷـﻮرای اﻣﻨﯿـﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠﻞ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻼم ﻧﻮ  ۶۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮﺿﯿﺢ وزارت ﮐﺎر درﺑﺎره وام ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
 وزارت ﺗﻌـﺎون ،ﮐـﺎر و رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،وزارت ﺗﻌـﺎون،ﮐـﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وام ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ روز ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای
 ۹۱۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار وار ﯾﺰ ﺷﺪ.
اراﻧﯿﮑﻮ  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ
ﺑ ﻨ ﮕﺎ ه ﻫﺎ ی ﺗﺎ ﻣ ﯿ ﻦ ا ﺟ ﺘ ﻤﺎ ﻋ ﯽ وا ﮔ ﺬا ر ﻣ 


آﻓﺘﺎب  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد از  ۱۵ﺷﻬﺮ ﯾﻮر
 ﺳــﺨﻨﮕﻮی داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻧﯿﻤﺴـﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ۱۳۹۹-۱۴۰۰داﻧﺸــﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﯽ از  ۱۵ﺷـﻬﺮ ﯾﻮرﻣﺎه آﻏﺎز
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

۱۹

ﺗﻌﻠﯿﻖ  ۲۵۰۰ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ/آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﭘ ﺲ ا ز ﮐ ﺮ وﻧﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۱۹

ﺗﻌﻠﯿﻖ  ۲۵۰۰ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ/آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﭘ ﺲ ا ز ﮐ ﺮ وﻧﺎ

ﻃﻼ

۱۹

روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ

۱۷

ﭘﺮﺳﻤﺎن

۳

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

۳

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱

ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ؛ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﯾﻪ

۱

ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺗﻌﻠﯿﻖ  ۲۵۰۰ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ

ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ
درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ  ۶۸ﻻﯾﺤﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دار
اﻋﻼم  ۶۸ﻻﯾﺤﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دار از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ

آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
 ۳۱ﺗﯿﺮﻣﺎه آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ارز ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺟ ﻤﻠ ﻪ
اﮐﻮﻓﺎرس
اﻟ ﻒ

۱۶

۹
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۵:۴۸

ﺗﻌﻠﯿﻖ  ۲۵۰۰ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ
 اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ /

۰

۰

 ۱۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ...

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در دﻧﯿـﺎ ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت
ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲ﺗﺎ  ۳۰درﺻـﺪی ﺗﺠـﺎرت دﻧﯿـﺎ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟ ﻬﺎ ن و ﺑ ﻪ ﺗ ﺒ ﻊ آ ن ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﺷ ﺘ ﻐﺎ ل ﻧ ﯿ ﺰ د ر دﻧ ﯿﺎ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪ .
 * ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدراﺗﻮی در اداﻣﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺨـﺎذ ﺷــﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾـﻖ ﺻـﺎدرات در ﺑـﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷــﺪه ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺴــﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑـﻮدﺟﻪ اﺳـﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎل ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و اﯾﻨﻬـﺎ در ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺑﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی آﻣﺎده و ﺑﻪ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺷﺪ و ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻌﺎون
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن را اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺴـﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل
 ۹۸دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۵۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧﯿﺰ  ۵۰درﺻــﺪ آن را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و در
واﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
 ۵ درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن  ۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ
رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎرس ،ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑـﻮم در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﮐـﺎرت ﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ رﻓﻊ
ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ای ﮐـﻪ رﻓﻊ
ﺗ ﻌ ﻬ ﺪ ا ر ز ی آﻧ ﻬﺎ ﺻ ﻔ ﺮ ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ ﺗ ﻌ ﻠ ﯿ ﻖ ﺷ ﺪ .
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آﻧﻬﺎ ﺻـﻔﺮ ﺑﻮده
ﺗ ﻌ ﻠ ﯿ ﻖ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑـﻪ ﺳـﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﻓـﺎرس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﭼﻪ
ﻣﻘﺪار از .۲۷
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﻼـ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿـﻮع را ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﺣﺼـﺎ ﻧﮑﺮده اﻣـﺎ ﻗﻄﻌـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

ﻫ ﺴ ﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑـﻪ ﺳـﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﻓـﺎرس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﭼـﻪ ﺗﻌــﺪاد از اﯾـﻦ  ۲۵۰۰ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺒـﺎر از اﯾﻦ ﮐـﺎرت ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ اﻇﻬـﺎر
داﺷﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﻣﻮر اﺣﺼـﺎ اﯾﻦ ﮐـﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌـﺪاد از
اﯾـﻦ اﻓﺮاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫﺴــﺘﻨﺪ را ﺗﺠﺰ ﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﮑﺮده اﯾـﻢ اﻣـﺎ اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻣﺮور اﺣﺼــﺎ
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در دﻧﯿـﺎ ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺠـﺎرت
ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪی ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟ ﻬﺎ ن و ﺑ ﻪ ﺗ ﺒ ﻊ آ ن ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﺷ ﺘ ﻐﺎ ل ﻧ ﯿ ﺰ د ر دﻧ ﯿﺎ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪ .
زادﺑـﻮم اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﻣـﺎ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠـﺎرت و اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان از ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪاری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎ ﻧﺒـﻮد و دﻟﯿـﻞ اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ذاﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮی از ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻧﺎ دارد.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﺎ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ز ﯾـﺎدی روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﻧﯿﺎ
درﮔﯿﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺷﻮﻧـﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﺪﺗﺮ از ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮض
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر ﻗﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﺗﺠﺎرت  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۹۸رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ﻣـﺎ ﺑﻪ ﺗﻨـﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼـﺎد و ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﮐﺮوﻧـﺎ ﺷـﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻗﻔﻞ ﺷـﺪه ای
دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی آن ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدﻣـﺎن را ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﻘــﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﮔﻔـﺖ :اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨــﺎن در ﺣـﺎل ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﺖ و در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺳــﺨﺖ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـــﻪ ﻣﯿﺰان ۸۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻔﻞ ﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻂ ﻣﻘـﺪم ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﻣﺒﺎدﻻـت
ﺗﺠـﺎری اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺑـﻮد و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻦﺑﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
زادﺑـﻮم ﻓﺮوش ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺳـﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس روشﻫـﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾــﺪ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻـﺎدرات را ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨــﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ،
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﯾﺎ واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز واردات ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻓﺮوش ارز ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻨﺎ را روشﻫﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
* آﺧﺮ ﯾـﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﻓـﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی  ۳۱ﺗﯿﺮﻣـﺎه ۹۹وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن درب ﭼـﺎهﻫـﺎی ﻧﻔﺖ ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ،ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ از ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈـﺎر دار ﯾـﻢ ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـــﺎن ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺗﺠـــﺎرت اﯾﺮان ﺑﯿــﺎن داﺷــﺖ ۳۱ :ﺗﯿﺮﻣـــﺎه ﺳــﺎل  ۹۹آﺧﺮ ﯾـــﻦ ﻓﺮﺻــﺖ ﺑﺮای رﻓـــﻊ ﺗﻌﻬـــﺪ ارزی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ )ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر( اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﺧﻮد راﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪهاﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫـﺪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﻟـﺬا ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨـﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زادﺑﻮم در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات وﺟـﻮد دارد و ﭼﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺳـﺎلﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺸـﯽ در ﺻـﺎدرات ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﺎدرات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۸

وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ،رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان اﻇﻬـﺎ داﺷـﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
* ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻـﺎدرات  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻬﻮی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :اﯾﺮان دارای ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻـﺎدرات ۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﻧﯿﺰ دارد.
زادﺑﻮم اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺑﻌﻼـوه ﻫﻨـﺪ و ﭼﯿﻦ اﺣﺼﺎ ﺷـﺪه اﺳﺖ و
ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺻــﺎدراﺗﯽ آﻧﻬــﺎ ﮐﺎﻣﻼــ ﺷـــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـــﺪه اﻣــﺎ ﺑﺮای رﺳـــﯿﺪن ﺑــﻪ ﺻــﺎدرات ﺑﺎﯾـــﺪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ روش ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت دﻓﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﭘﺎﯾﺎﭘـﺎی ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه ﮐـﻪ در اﯾـﻦ اﺗـﺎق ﻫﻤﮑـﺎران ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘـﺎی
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارز ﻓﺮدی را در ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ واردات دﯾﮕﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ﻟـﺬا ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﺗﺨﺼـﯿﺺ ارز ﺑﻪ واردات را دارﻧـﺪ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان درﺑـﺎره رﻓـﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻓﻌـﻞ ﺻـﺎدرات ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺲ از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
* ﺳـﻘﻒ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻـری ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐـﻪ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪوی ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻘﻒ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در دﻓﻌﻪ اول ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
زادﺑـﻮم اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :ﻣﻘــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﮐــﺎر در ﺣــﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارای ﮐـﺎرت
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺑﺮای ﺻﺎدرات در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﺎدرات  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر
ﮐ ﺎ ﻻ ﺧ ﻮا ﻫ ﻨ ﺪ ﺑ ﻮ د .
* ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدراﺗﻮی در اداﻣﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾـﻖ ﺻـﺎدرات در ﺑـﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﺪه ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎل ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و اﯾﻨﻬﺎ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺴـﺘﻪ
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﻣﻄﺮح ﺷــﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی آﻣـﺎده و ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺗﻘــﺪﯾﻢ ﺷــﺪ و ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن را اﺑﻼـغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣـﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺴـﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎل  ۹۸دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۵۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧﯿﺰ  ۵۰درﺻـﺪ آن را ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات دادن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را آﻏﺎز
ﮐﺮده و  ۴ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﺻﺎدرات اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت آن ﻧﯿﺰ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن  ۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
زادﺑـﻮم در ﺧﺼـﻮص ﻣﺸـﻮقﻫـﺎی ﻣﺼـﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺗﻌﻠـﻖ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﺮﻓـﺖ اﺷـﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﻠﻎ آن ﺣﺪود  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿـﺪوار ﯾﻢ ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
در ﺣﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮزﻫـﺎی زﻣﯿﻨﯽ و ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮔﻠﻮﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺠـﺎرت اﺳﺖ ﻟـﺬا ﺗﻼـش دار ﯾﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﻮد.
زادﺑﻮم در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫـﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺗﺮدد در ﻣﺮزﻫـﺎی ر ﯾﻠﯽ و
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۹

زﻣﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺗﺮدد در ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮز ﺧﺎص ،ﻣﺮزﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ارﻣﻨﺴـﺘﺎن،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮزﻫﺎی ر ﯾﻠﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎز اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺗﺮدد ر ﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ.
وی اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧـﺎ اﻣـﺎرات ﺗﻤﺎﯾـﻞ دارد ﮐﻪ ﺗﺮدد ﮐﺎﻻـ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﮐـﺎﻧﯿﻨﺘﺮ و ﺑﺼـﻮرت در ﯾـﺎﯾﯽ اﻧﺠـﺎم
ﺷﻮد ﻟـﺬا ﺗﺮدد ﺗﺠـﺎرت ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ و از ﻃﺮ ﯾﻖ در ﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﺳـﯿﻪ و ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

۹
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۱:۳۸



ﺗﻌﻠﯿﻖ  ۲۵۰۰ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ/آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﮐﺮوﻧﺎ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /

۰

۰

 ۱۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻋﻼـم ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ای ﮐـﻪ رﻓﻊ
ﺗ ﻌ ﻬ ﺪ ا ر ز ی آﻧ ﻬﺎ ﺻ ﻔ ﺮ ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ ﺗ ﻌﻠ ﯿ ﻖ ﺷ ﺪ .

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در دﻧﯿـﺎ ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت
ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲ﺗﺎ  ۳۰درﺻـﺪی ﺗﺠـﺎرت دﻧﯿـﺎ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟ ﻬﺎ ن و ﺑ ﻪ ﺗ ﺒ ﻊ آ ن ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﺷ ﺘ ﻐﺎ ل ﻧ ﯿ ﺰ د ر دﻧ ﯿﺎ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪ .
 * ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدراﺗﻮی در اداﻣﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺨـﺎذ ﺷــﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾـﻖ ﺻـﺎدرات در ﺑـﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷــﺪه ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺴــﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑـﻮدﺟﻪ اﺳـﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎل ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و اﯾﻨﻬـﺎ در ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺑﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی آﻣﺎده و ﺑﻪ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺷﺪ و ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻌﺎون
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن را اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺴـﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل
 ۹۸دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۵۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧﯿﺰ  ۵۰درﺻــﺪ آن را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و در
واﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
 ۵ درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن  ۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑﻮم در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼـم ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ۲۵۰۰
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آﻧﻬﺎ ﺻـﻔﺮ ﺑﻮده
ﺗ ﻌ ﻠ ﯿ ﻖ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑـﻪ ﺳـﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﻓـﺎرس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﭼﻪ
ﻣﻘﺪار از .۲۷
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﻼـ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿـﻮع را ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﺣﺼـﺎ ﻧﮑﺮده اﻣـﺎ ﻗﻄﻌـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۰

ﻫ ﺴ ﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑـﻪ ﺳـﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﻓـﺎرس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﭼـﻪ ﺗﻌــﺪاد از اﯾـﻦ  ۲۵۰۰ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺒـﺎر از اﯾﻦ ﮐـﺎرت ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ اﻇﻬـﺎر
داﺷﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﻣﻮر اﺣﺼـﺎ اﯾﻦ ﮐـﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌـﺪاد از
اﯾـﻦ اﻓﺮاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫﺴــﺘﻨﺪ را ﺗﺠﺰ ﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﮑﺮده اﯾـﻢ اﻣـﺎ اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻣﺮور اﺣﺼــﺎ
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در دﻧﯿـﺎ ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺠـﺎرت
ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪی ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟ ﻬﺎ ن و ﺑ ﻪ ﺗ ﺒ ﻊ آ ن ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﺷ ﺘ ﻐﺎ ل ﻧ ﯿ ﺰ د ر دﻧ ﯿﺎ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪ .
زادﺑـﻮم اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﻣـﺎ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠـﺎرت و اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان از ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪاری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎ ﻧﺒـﻮد و دﻟﯿـﻞ اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ذاﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮی از ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻧﺎ دارد.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﺎ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ز ﯾـﺎدی روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ
درﮔﯿﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺷﻮﻧـﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﺪﺗﺮ از ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮض
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر ﻗﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﺗﺠﺎرت  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۹۸رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ﻣـﺎ ﺑﻪ ﺗﻨـﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼـﺎد و ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﮐﺮوﻧـﺎ ﺷـﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻗﻔﻞ ﺷـﺪه ای
دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی آن ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدﻣـﺎن را ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﻘــﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﮔﻔـﺖ :اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨــﺎن در ﺣـﺎل ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﺖ و در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺳــﺨﺖ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـــﻪ ﻣﯿﺰان ۸۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻔﻞ ﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻂ ﻣﻘـﺪم ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﻣﺒﺎدﻻـت
ﺗﺠـﺎری اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺑـﻮد و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻦﺑﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
زادﺑـﻮم ﻓﺮوش ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺳـﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس روشﻫـﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾــﺪ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻـﺎدرات را ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨــﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ،
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﯾﺎ واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز واردات ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻓﺮوش ارز ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻨﺎ را روشﻫﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
* آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﻓـﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی  ۳۱ﺗﯿﺮﻣﺎه ۹۹وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن درب ﭼـﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ،ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ از ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈـﺎر دار ﯾـﻢ ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـــﺎن ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺗﺠـــﺎرت اﯾﺮان ﺑﯿــﺎن داﺷــﺖ ۳۱ :ﺗﯿﺮﻣـــﺎه ﺳــﺎل  ۹۹آﺧﺮ ﯾــﻦ ﻓﺮﺻــﺖ ﺑﺮای رﻓـــﻊ ﺗﻌﻬـــﺪ ارزی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ )ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر( اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﺧﻮد راﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪهاﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫـﺪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﻟـﺬا ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨـﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زادﺑﻮم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات وﺟـﻮد دارد و ﭼﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺳـﺎلﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺸـﯽ در ﺻـﺎدرات ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﺎدرات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ،رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان اﻇﻬـﺎ داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
* ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻﺎدرات  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻬﻮی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :اﯾﺮان دارای ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻﺎدرات ۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﻧﯿﺰ دارد.
زادﺑﻮم اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺑﻌﻼوه ﻫﻨـﺪ و ﭼﯿﻦ اﺣﺼﺎ ﺷـﺪه اﺳﺖ و
ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺻــﺎدراﺗﯽ آﻧﻬــﺎ ﮐﺎﻣﻼــ ﺷـــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـــﺪه اﻣــﺎ ﺑﺮای رﺳـــﯿﺪن ﺑــﻪ ﺻــﺎدرات ﺑﺎﯾـــﺪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ روش ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت دﻓﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﭘﺎﯾﺎﭘـﺎی ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه ﮐـﻪ در اﯾـﻦ اﺗـﺎق ﻫﻤﮑـﺎران ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘـﺎی
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارز ﻓﺮدی را در ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ واردات دﯾﮕﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ﻟـﺬا ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﺗﺨﺼـﯿﺺ ارز ﺑﻪ واردات را دارﻧـﺪ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان درﺑـﺎره رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻓﻌـﻞ ﺻـﺎدرات ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺲ از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
* ﺳـﻘﻒ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻـری ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐـﻪ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر اﻗـﺪام ﺑﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪوی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻘﻒ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در دﻓﻌﻪ اول ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
زادﺑـﻮم اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :ﻣﻘــﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﮐـﺎر در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارای ﮐـﺎرت
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺑﺮای ﺻﺎدرات در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﺎدرات  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر
ﮐ ﺎ ﻻ ﺧ ﻮا ﻫ ﻨ ﺪ ﺑ ﻮ د .
* ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدراﺗﻮی در اداﻣﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾـﻖ ﺻـﺎدرات در ﺑـﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﺪه ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎل ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و اﯾﻨﻬﺎ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺴـﺘﻪ
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﻣﻄﺮح ﺷــﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی آﻣـﺎده و ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺗﻘــﺪﯾﻢ ﺷــﺪ و ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن را اﺑﻼـغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣـﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺴـﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎل  ۹۸دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۵۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧﯿﺰ  ۵۰درﺻـﺪ آن را ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات دادن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را آﻏﺎز
ﮐﺮده و  ۴ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﺻﺎدرات اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت آن ﻧﯿﺰ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن  ۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
زادﺑـﻮم در ﺧﺼـﻮص ﻣﺸـﻮقﻫـﺎی ﻣﺼـﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺗﻌﻠـﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ اﺷـﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﻠﻎ آن ﺣﺪود  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿـﺪوار ﯾﻢ ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
در ﺣﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮزﻫـﺎی زﻣﯿﻨﯽ و ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮔﻠﻮﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﻟـﺬا ﺗﻼش دار ﯾﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﻮد.
زادﺑﻮم در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫـﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺮدد در ﻣﺮزﻫﺎی ر ﯾﻠﯽ و
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۲

زﻣﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺗﺮدد در ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮز ﺧﺎص ،ﻣﺮزﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ارﻣﻨﺴـﺘﺎن،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮزﻫﺎی ر ﯾﻠﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎز اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺗﺮدد ر ﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ.
وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧـﺎ اﻣـﺎرات ﺗﻤﺎﯾـﻞ دارد ﮐﻪ ﺗﺮدد ﮐﺎﻻـ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﮐـﺎﻧﯿﻨﺘﺮ و ﺑﺼﻮرت در ﯾـﺎﯾﯽ اﻧﺠـﺎم
ﺷﻮد ﻟـﺬا ﺗﺮدد ﺗﺠـﺎرت ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ و از ﻃﺮ ﯾﻖ در ﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﺳـﯿﻪ و ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۹
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۲۰:۰۴

ﺗﻌﻠﯿﻖ  ۲۵۰۰ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ/آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﮐﺮوﻧﺎ
 ﻃﻼ /

۰

۰

 ۱۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻋﻼـم ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ای ﮐـﻪ رﻓﻊ
ﺗ ﻌ ﻬ ﺪ ا ر ز ی آﻧ ﻬﺎ ﺻ ﻔ ﺮ ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ ﺗ ﻌﻠ ﯿ ﻖ ﺷ ﺪ .

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در دﻧﯿـﺎ ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت
ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲ﺗﺎ  ۳۰درﺻـﺪی ﺗﺠـﺎرت دﻧﯿـﺎ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟ ﻬﺎ ن و ﺑ ﻪ ﺗ ﺒ ﻊ آ ن ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﺷ ﺘ ﻐﺎ ل ﻧ ﯿ ﺰ د ر دﻧ ﯿﺎ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪ .


* ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﻣﺸﻮقﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ

در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾـﻖ ﺻـﺎدرات در ﺑـﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑـﻮدﺟﻪ اﺳـﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎل ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و اﯾﻨﻬـﺎ در ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺑﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی آﻣﺎده و ﺑﻪ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺷﺪ و ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻌﺎون
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن را اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺴـﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل
 ۹۸دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۵۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧﯿﺰ  ۵۰درﺻــﺪ آن را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و در
واﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
 ۵ درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن  ۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑﻮم در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده
ا ﺳ ﺖ ﺗ ﻌﻠﯿ ﻖ ﺷ ﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آﻧﻬﺎ ﺻـﻔﺮ ﺑﻮده
ﺗ ﻌ ﻠ ﯿ ﻖ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از .۲۷
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﻼـ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿـﻮع را ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﺣﺼـﺎ ﻧﮑﺮده اﻣـﺎ ﻗﻄﻌـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻫ ﺴ ﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۳

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ  ۲۵۰۰ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر از اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
در ﻣـﻮر اﺣﺼـﺎ اﯾﻦ ﮐـﺎرت ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌـﺪاد از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺠﺰ ﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور اﺣﺼﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در دﻧﯿـﺎ ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺠـﺎرت
ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪی ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟ ﻬﺎ ن و ﺑ ﻪ ﺗ ﺒ ﻊ آ ن ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﺷ ﺘ ﻐﺎ ل ﻧ ﯿ ﺰ د ر دﻧ ﯿﺎ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪ .
زادﺑـﻮم اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :اﻣـﺎ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠـﺎرت و اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان از ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪاری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎ ﻧﺒﻮد و دﻟﯿـﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ذاﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮی از ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻧﺎ دارد.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﺎ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ز ﯾﺎدی روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ
درﮔﯿﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺷﻮﻧـﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﺪﺗﺮ از ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮض
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر ﻗﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﺗﺠﺎرت  ۸۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻری ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۹۸رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣـﺎل ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨـﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼـﺎد و ﺗﺠـﺎرت ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﮐﺮوﻧـﺎ ﺷـﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ ﻗﻔـﻞ ﺷـﺪه ای دار ﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮی آن ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﮐﻤـﺘﺮ ﺑﻮده ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدﻣـﺎن را ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﮐﻨﯿـﻢ ،ﮔﻔـﺖ :اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن در ﺣـﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻔﻞ ﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻂ ﻣﻘـﺪم ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺒﺎدﻻت
ﺗﺠـﺎری اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺑـﻮد و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻦﺑﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
زادﺑـﻮم ﻓﺮوش ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺳـﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس روشﻫـﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾــﺪ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻـﺎدرات را ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨــﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ،
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﯾﺎ واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز واردات ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻓﺮوش ارز ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻨﺎ را روشﻫﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
* آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی  ۳۱ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۹۹وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن درب ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ،ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ از ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈـﺎر دار ﯾـﻢ ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان ﺑﯿــﺎن داﺷــﺖ ۳۱ :ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﺳــﺎل  ۹۹آﺧﺮ ﯾــﻦ ﻓﺮﺻــﺖ ﺑﺮای رﻓــﻊ ﺗﻌﻬـــﺪ ارزی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ )ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر( اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﺧﻮد راﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪهاﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌـﺪ از وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ اﯾﻔــﺎی ﺗﻌﻬــﺪات ارزی اﻧﺠــﺎم دﻫــﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی اﻧﺠــﺎم ﻧﺪﻫــﺪ از ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد ﻟــﺬا ﺑﺮای رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی ﺳـﺎل  ۹۸اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی اﻧﺠـﺎم ﻧﺪﻫﻨــﺪ،
ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﺠـﺎری آﻧﻬـﺎ ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
زادﺑــﻮم در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺳــﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﻓــﺎرس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﭼﻪ
ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪﻫــﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات وﺟـﻮد دارد و ﭼﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺳــﺎلﻫــﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺸــﯽ در
ﺻــﺎدرات ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺻـﺎدرات واﺑﺴــﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر اﺳـﺖ ﻟــﺬا ﺑﺮای ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات در
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۴

اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ،رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان اﻇﻬـﺎ داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
* ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺎدرات  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﺮان دارای ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻﺎدرات ۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﻧﯿﺰ دارد.
زادﺑﻮم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻌﻼوه ﻫﻨـﺪ و ﭼﯿﻦ اﺣﺼﺎ ﺷـﺪه اﺳﺖ و
ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺻــﺎدراﺗﯽ آﻧﻬــﺎ ﮐﺎﻣﻼــ ﺷـــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـــﺪه اﻣــﺎ ﺑﺮای رﺳـــﯿﺪن ﺑــﻪ ﺻــﺎدرات ﺑﺎﯾـــﺪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﺧﺼـﻮص ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﻪ روش ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﮔﻔـﺖ :در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺠـﺎرت دﻓـﺘﺮ از ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘـﺎی ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه ﮐـﻪ در اﯾـﻦ اﺗـﺎق ﻫﻤﮑـﺎران ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﺒـﺎدﻟﻪ
ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﻣﺸﻮرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارز ﻓﺮدی را در ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ واردات دﯾﮕﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ﻟـﺬا ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﺗﺨﺼـﯿﺺ ارز ﺑﻪ واردات را دارﻧـﺪ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان درﺑـﺎره رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﻞ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺲ از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
* ﺳﻘﻒ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻـری ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻗـﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻘﻒ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در دﻓﻌﻪ اول ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
زادﺑـﻮم اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﻣﻘـﺪﻣﺎت اﯾـﻦ ﮐـﺎر در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارای ﮐـﺎرت
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺑﺮای ﺻﺎدرات در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﺎدرات  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر
ﮐ ﺎ ﻻ ﺧ ﻮا ﻫ ﻨ ﺪ ﺑ ﻮ د .
* ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات وی در اداﻣﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺨﺎذ ﺷـﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎل ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و اﯾﻨﻬﺎ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺴـﺘﻪ
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﻣﻄﺮح ﺷــﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی آﻣـﺎده و ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺗﻘــﺪﯾﻢ ﺷــﺪ و ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن را اﺑﻼـغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣـﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺴـﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎل  ۹۸دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۵۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧﯿﺰ  ۵۰درﺻـﺪ آن را ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات دادن ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را آﻏﺎز
ﮐﺮده و  ۴ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﺻﺎدرات اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت آن ﻧﯿﺰ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن  ۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
زادﺑـﻮم در ﺧﺼـﻮص ﻣﺸـﻮقﻫـﺎی ﻣﺼـﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺗﻌﻠـﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﺷـﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﻠﻎ آن ﺣﺪود  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿـﺪوار ﯾﻢ ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
در ﺣﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮزﻫـﺎی زﻣﯿﻨﯽ و ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﻟـﺬا ﺗﻼش دار ﯾﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮزﻫﺎ ﺷﻮد.
زادﺑﻮم در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺮدد در ﻣﺮزﻫﺎی ر ﯾﻠﯽ و
زﻣﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺗﺮدد در ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮز ﺧﺎص ،ﻣﺮزﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ارﻣﻨﺴـﺘﺎن،
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۵

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮزﻫﺎی ر ﯾﻠﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎز اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺗﺮدد ر ﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ.
وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧـﺎ اﻣـﺎرات ﺗﻤﺎﯾـﻞ دارد ﮐﻪ ﺗﺮدد ﮐﺎﻻـ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﮐـﺎﻧﯿﻨﺘﺮ و ﺑﺼﻮرت در ﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﻟـﺬا ﺗﺮدد ﺗﺠـﺎرت ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ و از ﻃﺮ ﯾﻖ در ﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﺳـﯿﻪ و ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

۹
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۲۳:۱۳



ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ /

۰
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 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 « رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در ﺟﻬـﺎن ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ» :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺗﺠـﺎرت ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲ﺗـﺎ  ۳۰درﺻـﺪی ﺗﺠـﺎرت دﻧﯿـﺎ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷــﯿﻮع اﯾـﻦ وﯾﺮوس در دﻧﯿـﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺿــﻤﻦ اﯾﻨﮑـﻪ رﺷـﺪ
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی ﺟ ﻬﺎ ن و ﺑ ﻪ ﺗ ﺒ ﻊ آ ن ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﺷ ﺘ ﻐﺎ ل ﻧ ﯿ ﺰ د ر دﻧ ﯿﺎ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪ .


« ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان ﺑﯿــﺎن داﺷـﺖ ۳۱ »:ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﺳـﺎل  ۹۹آﺧﺮ ﯾـﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑﺮای رﻓــﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ )ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر( اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﺧﻮد راﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪهاﻧﺪ.
« وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺨﺎذ
ﺷـﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻـﺎدرات در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی آﻣــﺎده و ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺗﻘــﺪﯾﻢ ﺷــﺪ و ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻌـﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر آن را اﺑﻼـغ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺴـﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ۹۸دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ  ۵۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧﯿﺰ  ۵۰درﺻــﺪ آن را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و در واﻗـﻊ ﻣﺒﻠـﻎ آن ﺑـﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑﻮم در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻧﺪ
ﮔﻔﺖ» :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه ﻧﯿﺰ ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی آﻧﻬﺎ ﺻـﻔﺮ ﺑﻮده
ﺗ ﻌ ﻠ ﯿ ﻖ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
« ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ  ۲۵۰۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از .۲۷
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻓﻌﻼ اﯾﻦ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۶

ﻣﻮﺿـﻮع را ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﺣﺼـﺎ ﻧﮑﺮده اﻣـﺎ ﻗﻄﻌـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻫ ﺴ ﺖ.
« رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در ﺟﻬـﺎن ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ» :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲ﺗﺎ  ۳۰درﺻـﺪی ﺗﺠـﺎرت دﻧﯿـﺎ را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺷـﺪ
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی ﺟ ﻬﺎ ن و ﺑ ﻪ ﺗ ﺒ ﻊ آ ن ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﺳ ﻄ ﺢ ا ﺷ ﺘ ﻐﺎ ل ﻧ ﯿ ﺰ د ر دﻧ ﯿﺎ ﭘ ﯿ ﺶﺑ ﯿ ﻨ ﯽ ﺷ ﺪ .
«زادﺑﻮم اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ» :اﻣـﺎ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠـﺎرت و اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان از ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪاری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎ ﻧﺒﻮد و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ذاﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮی از ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻧﺎ دارد.
«وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ز ﯾﺎدی روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ
درﮔﯿﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺷﻮﻧـﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﺪﺗﺮ از ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮض
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر ﻗﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
«وی ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﺧﻂ ﻣﻘـﺪم ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :ﻣﺒﺎدﻻت
ﺗﺠـﺎری اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺑـﻮد و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻦﺑﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
«زادﺑﻮم ﻓﺮوش ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺳـﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس روشﻫـﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾـﺪ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات را ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ ،ﮔﻔـﺖ» :ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ،
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﯾﺎ واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز واردات ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻓﺮوش ارز ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻨﺎ را روشﻫﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
«وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺑﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن درب ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
از ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈـﺎر دار ﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در راﺳـﺘﺎی ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
« ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان ﺑﯿــﺎن داﺷـﺖ ۳۱ »:ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﺳـﺎل  ۹۹آﺧﺮ ﯾــﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑﺮای رﻓــﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ )ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر( اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﺧﻮد راﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪهاﻧﺪ.
«وی ﮔﻔﺖ» :ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴـﯽ اﺳﺖ
ﮐـﻪ اﯾﻔــﺎی ﺗﻌﻬــﺪات ارزی اﻧﺠــﺎم دﻫــﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی اﻧﺠــﺎم ﻧﺪﻫــﺪ از ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد ﻟــﺬا ﺑﺮای رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی ﺳـﺎل  ۹۸اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ارزی اﻧﺠـﺎم ﻧﺪﻫﻨــﺪ،
ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﺠـﺎری آﻧﻬـﺎ ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
«وی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ،رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻇﻬﺎ داﺷﺖ» :اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
« وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ» :اﯾﺮان دارای ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻـﺎدرات  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﻧﯿﺰ دارد.
«زادﺑﻮم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻌﻼوه ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ اﺣﺼﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺻــﺎدراﺗﯽ آﻧﻬــﺎ ﮐﺎﻣﻼــ ﺷـــﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـــﺪه اﻣــﺎ ﺑﺮای رﺳـــﯿﺪن ﺑــﻪ ﺻــﺎدرات ﺑﺎﯾـــﺪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
«وی در ﺧﺼـﻮص ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﻪ روش ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﮔﻔـﺖ» :در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺠـﺎرت دﻓـﺘﺮ از ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان
ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎﭘـﺎی ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه ﮐـﻪ در اﯾـﻦ اﺗـﺎق ﻫﻤﮑـﺎران ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣﺒـﺎدﻟﻪ
ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﻣﺸﻮرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارز ﻓﺮدی را در ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ واردات دﯾﮕﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻟـﺬا ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﺗﺨﺼـﯿﺺ ارز ﺑﻪ واردات را دارﻧـﺪ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
«ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان درﺑﺎره رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺲ از ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
« وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐـﺎرتﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻘﻒ ﺻـﺎدراﺗﯽ  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر اﻗـﺪام ﺑﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ در دﻓﻌﻪ اول ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات  ۵۰۰ﻫﺰار
دﻻر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
« زادﺑﻮم اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ» :ﻣﻘـﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮐـﺎر در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﮐـﺎرت
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺑﺮای ﺻﺎدرات در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﺎدرات  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر
ﮐ ﺎ ﻻ ﺧ ﻮا ﻫ ﻨ ﺪ ﺑ ﻮ د .
«وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ ﺑﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎل ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و اﯾﻨﻬـﺎ در ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و
ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی آﻣﺎده و ﺑﻪ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺷـﺪ و ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻌﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن را اﺑﻼغ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺴـﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ۹۸دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﺳـﺖ ﮐﻪ  ۵۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧﯿﺰ  ۵۰درﺻــﺪ آن را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و در واﻗـﻊ ﻣﺒﻠـﻎ آن ﺑـﻪ  ۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
« ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ» :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات دادن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را
آﻏﺎز ﮐﺮده و  ۴ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﺻﺎدرات اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود» :ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت آن ﻧﯿﺰ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن  ۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
«

۹
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درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ  ۶۸ﻻﯾﺤﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دار
 ﭘﺮﺳﻤﺎن /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻤﻨﺎ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺣﺴــﯿﻨﻌﻠﯽ اﻣﯿﺮی درﺑـﺎره ﻟﻮاﯾـﺢ ﻣﻌـﻮق و اﻋﻼـم وﺻـﻮل ﻧﺸـﺪه دوﻟـﺖ در ﻣﺠﻠﺲ دﻫـﻢ ﮔﻔـﺖ :در دﺳــﺘﻮر ﮐـﺎر ﺟﻠﺴــﻪ
ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻌﻮق و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اﻋﻼم وﺻﻮل ﻧﺸﺪه دوﻟﺖ در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻔﺖ و
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﺎده  ۱۳۷ﻗـﺎﻧﻮن آﯾﯿـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﺷــﺪ ﺗـﺎ  ۶۸ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻌـﻮق و  ۳ﻻـﯾﺤﻪ ای ﮐـﻪ ﻓـﻮر ﯾﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﻄﺮح و اﻋﻼم وﺻﻮل در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
 وی اﻓﺰود :ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس از ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر و ﻟﺰوم اﺷـﺘﻐﺎل و
روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ را اﻋﻼم وﺻﻮل و ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 اﻣﯿﺮی ﻻـﯾﺤﻪﻫـﺎی اﻟﺤـﺎق ﯾـﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑﻪ ﻣـﺎده ) (۱۳ﻗـﺎﻧﻮن ﺻـﺪور ﭼـﮏ – ﻣﺼـﻮب  – ۱۳۵۵و اﺻــﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪی آن،
ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم
اداری – ﻣﺎﻟﯽ را ﺳﻪ ﻻﯾﺤﻪ ای ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻮر ﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم وﺻﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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اﯾﺮان ﭘﺮﺳـﻤﺎن  -اﯾﺮﻧـﺎ  /ﻣﻌـﺎون ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر از درﺧـﻮاﺳﺖ دوﻟـﺖ ﺑﺮای رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ  ۶۸ﻻـﯾﺤﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دار
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺣﺴــﯿﻨﻌﻠﯽ اﻣﯿﺮی درﺑـﺎره ﻟﻮاﯾـﺢ ﻣﻌـﻮق و اﻋﻼـم وﺻـﻮل ﻧﺸـﺪه دوﻟـﺖ در ﻣﺠﻠﺲ دﻫـﻢ ﮔﻔـﺖ :در دﺳــﺘﻮر ﮐـﺎر ﺟﻠﺴــﻪ
ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻌﻮق و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اﻋﻼم وﺻﻮل ﻧﺸﺪه دوﻟﺖ در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻔﺖ
و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۱۳۷ﻗـﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﺷـﺪ ﺗﺎ  ۶۸ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﻮق و  ۳ﻻـﯾﺤﻪ ای ﮐﻪ ﻓﻮر ﯾﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﻄﺮح و اﻋﻼم وﺻﻮل در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس از ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر و ﻟﺰوم اﺷـﺘﻐﺎل و
روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ را اﻋﻼم وﺻﻮل و ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﻣﯿﺮی ﻻﯾﺤﻪﻫﺎی اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏ – ﻣﺼﻮب  – ۱۳۵۵و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ،ﻧﺤﻮه
ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض ﻣﻨـﺎﻓﻊ در اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻓﺴﺎد و ارﺗﻘﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم
اداری – ﻣﺎﻟﯽ را ﺳﻪ ﻻﯾﺤﻪ ای ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻮر ﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم وﺻﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻻـﯾﺤﻪﻫـﺎی ﻣﻌـﻮق اﻋﻼـم وﺻـﻮل ﻧﺸـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ - ۱:ﻻــﯾﺤﻪ ﺑـﻪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﻈــﻮر ﻧﻤـﻮدن اﻋﺘﺒــﺎر ﺧﺮ ﯾﺪ
وﺳﺎﯾـﻞ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ ﺟﺰ ﯾﺮه ﺧـﺎرک - ۲ﻻــﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌــﺎوﻧﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان - ۳ﻻــﯾﺤﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ - ۴ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ - ۵ﻻﯾﺤﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان در
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳـﻼﻣﯽ - ۶ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﭘـﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣﺼـﻮب  - ۱۳۵۱۷ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح
ﻣـﻮادی از ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت درﺧﺼﻮص ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ - ۸ﻻـﯾﺤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣﻮﺿـﻮع اﺻـﻼح ﻣـﻮاد) (۳۴ﺗﺎ
) (۳۸ﻗــﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ اﺻـﻞ ﭼﻬـﻞ و ﭼﻬـﺎرم ) (۴۴ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان :ﻻـﯾﺤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ
ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ - ۹ﻻــﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑﺮ درآﻣــﺪ و داراﯾﯽ ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼــﺎدی در ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠـﺎری – ﺻــﻨﻌﺘﯽ - ۱۰ﻻـﯾﺤﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ - ۱۱ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد ) (۶۳و ) (۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر- ۱۲
ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻣـﻮادی از ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﻫـﺎی ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ - ۱۳ﻻــﯾﺤﻪ اﻟﺤــﺎق ﯾـﮏ ﺗﺒﺼــﺮه ﺑـﻪ ﻣـﺎده) (۶ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺒـﺎرزه ﺑﺎ
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ - ۱۴ﻻــﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺗﺠـﺎری ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺧﺰر - ۱۵ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﺑﻨﺪ
»ت« ﻣﺎده) (۸۰ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان«- ۱۶
ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻣﺎده ) (۱۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 - ۱۷ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻـﻼح ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت – ﻣﺼﻮب  -۱۳۴۷ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳـﻬﺎﻣﺪاران
ﺧﺮد - ۱۸ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﺗﺒﺼـﺮه ) (۱ﺑﻨـﺪ )ب( ﻣـﺎده) (۵۲ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﺤـﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻘﺮرات
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) - ۱۹(۲ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر - ۲۰ﻻﯾﺤﻪ ﻣﯿﺰان
و ﻧﺤﻮه ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی و ﺗﻮﻗﻒ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺘﻤﺮد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼـﺮه ) (۱ﻣﺎده) (۳ﻗﺎﻧﻮن
ﻫـﻮای ﭘـﺎک – ﻣﺼـﻮب  - ۱۳۹۶۲۱ﻻــﯾﺤﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی - ۲۲ﻻـﯾﺤﻪ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷـﻬﺮداری ﻫﺎ - ۲۳ﻻـﯾﺤﻪ
آﺋﯿﻦدادرﺳﯽ ﺗﺠﺎری - ۲۴ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳـﻨﺎد در دﻓﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ - ۲۵ﻻـﯾﺤﻪ ﻗﻀـﺎزداﺋﯽ و
ﺣـﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ - ۲۶ﻻـﯾﺤﻪ اﻟﺤـﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞﻫﺎی اول و دوم
اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ژﻧـﻮ ﻣﺼﻮب  - ۱۹۷۷۲۷ﻻـﯾﺤﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔـﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن - ۲۸ﻻﯾﺤﻪ اﺳـﺘﻔﺴﺎر ﯾﻪ
ﺗﺒﺼﺮه ) (۴ﻣـﺎده واﺣـﺪه ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼـﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷـﻐﻞ - ۲۹ﻻـﯾﺤﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﻤـﮏ ﻫـﺎی اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ
وﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن آﻣـﻮزش ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓـﻪ ای ﮐﺸـﻮر - ۳۰ﻻـﯾﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ وﻇـﺎﯾﻒ واﺧﺘﯿـﺎرات وزارت ﺗﻌـﺎون ،ﮐـﺎر ورﻓـﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  - ۳۱ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳـﯽ دادﮔﺎﻫﻬـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ واﻧﻘﻼـب )دراﻣﻮر ﻣـﺪﻧﯽ( ﻣﺼﻮب- ۱۳۷۹۳۲-
ﻻـﯾﺤﻪ ﻧﺤـﻮه ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ دادرﺳــﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾﯽ - ۳۳ﻻــﯾﺤﻪ اﻟﺤــﺎق دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻤﭙﺮه در ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻼ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪادی - ۳۴ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺧﺘﯿـﺎری ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐـﺎن در ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ- ۳۵
ﻻــﯾﺤﻪ اﻟﺤــﺎق دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑـﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴــﯿﻮن ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ارﻗـﺎم ﺟﺪﯾــﺪ ﮔﯿـﺎﻫﯽ )ﻣـﻮرخ ۲
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۹

دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۶۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱آذر  (۱۳۴۰ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ آن - ۳۶ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺳﻼـح ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺴــﻠﺢ در ﻣـﻮارد ﺿـﺮوری - ۳۷ﻻــﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه اﺳــﺘﻔﺎده از ﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی
ﺳﺎزﻣــﺎﻧﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان - ۳۸ﻻــﯾﺤﻪ ارﺟــﺎع اﺧﺘﻼــف ﺑﯿــﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان و ﺷــﺮﮐﺖ
اﺳــﭙﯿﺘﻤﻦ اوﯾــﻞ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴــﺘﺎن ﺑــﻪ داوری - ۳۹ﻻــــﯾﺤﻪ ﻋﻀـــﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣـــﺎن ﻓﻀـــﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻓﺪراﺳــــﯿﻮن ﺑﯿـــﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﻀﺎﻧﻮردی - ۴۰ﻻـﯾﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ اﻣـﻮال ﺑﻬﮑـﺪه رﺿـﻮی - ۴۱ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻣـﺎده) (۱۹ﻗـﺎﻧﻮن رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت
راﻧﻨﺪﮔﯽ - ۴۲ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮑﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر – ۴۳ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﺑﻨــﺪ ) (۱۶ﻣـﺎده ) (۲ﻗــﺎﻧﻮن اﻫــﺪاف و وﻇـﺎﯾﻒ وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳــﻼﻣﯿﺘﻐﯿﯿﺮ
ﻋﻨﻮان :ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻣﺎده ) (۲ﻗـﺎﻧﻮن اﻫـﺪاف و وﻇـﺎﯾﻒ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳـﻼﻣﯽ و اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨـﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده)(۱
ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻣـﻮر ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن و ﺗﺸـﮑﯿﻞ وزارت ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن - ۴۴ﻻـﯾﺤﻪ ﺟـﺎﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت - ۴۵ﻻـﯾﺤﻪ ﻧﺤـﻮه
واﮔﺬاری اﻣﻮال ،ﺗﺎﺳـﯿﺴﺎت ،ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب  - ۴۶ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﺣﻔـﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع ز ﯾﺴﺘﯽ اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﺣﻔـﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿـﻂ ز ﯾﺴﺖ در ﯾﺎﯾﯽ در ﯾﺎی ﺧﺰر - ۴۷ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺤﮑـﻮﻣﯿﻦ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟـﺖ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن روﺳـﯿﻪ - ۴۸ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫـﺪه
ﻣﻌﺎﺿـﺪت ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ در اﻣﻮر ﻣـﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﻓـﺪرال ﺑﺮز ﯾﻞ - ۴۹ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫـﺪه
اﺳـﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﻓـﺪرال ﺑﺮز ﯾﻞ - ۵۰ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و اﻋﻀﺎی
ﺑـﺪن و ﻣﺠـﺎزات ﻋﺒـﻮر دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز اﻓﺮاد از ﻣﺮزﻫـﺎی ﮐﺸﻮر - ۵۱ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﻣﻌﺎﺿـﺪت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ در
اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال ﺑﺮز ﯾﻞ - ۵۲ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺻﻼح ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟـﺖ ﻓﺪراﺳــﯿﻮن روﺳــﯿﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﻌﺎﺿــﺪت در ﭘﺮوﻧــﺪه ﻫـﺎی ﻣـﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ - ۵۳ﻻــﯾﺤﻪ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ - ۵۴ﻻـﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در در ﯾﺎی ﺧﺰر اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑــﺎری در زﻣﯿﻨـﻪ اﻣﻨﯿـﺖ در در ﯾــﺎی ﺧﺰر )ﻣـﻮرخ  ۲۷آﺑـﺎن  ۱۸)۱۳۸۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ - ۵۵((۲۰۱۰ﻻــﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﻫﻤﮑـﺎری در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ در در ﯾـﺎی ﺧﺰر اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ در در ﯾـﺎی ﺧﺰر )ﻣـﻮرخ ۲۷
آﺑـﺎن  ۱۸)۱۳۸۹ﻧﻮاﻣـﺒﺮ - ۵۶((۲۰۱۰ﻻــﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑــﻞ ﻫﻤﮑــﺎری و ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﯿـﺎن ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﺮزﺑـﺎﻧﯽ اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ در در ﯾـﺎی ﺧﺰر )ﻣﻮرخ  ۲۷آﺑﺎن  ۱۸)۱۳۸۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ - ۵۷((۲۰۱۰ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری در
زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻔـﻆ ﻧﺒﺎﺗـﺎت و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑﯿـﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺻﺮﺑﺴـﺘﺎن - ۵۸ﻻـﯾﺤﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨــﺎﻣﻪ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﻫــﺎی ﺳــﺎﺣﻠﯽ در ﯾــﺎی ﺧﺰر در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘﻞ - ۵۹ﻻــﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻣــﺎده  ۳۵آﯾﯿـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان - ۶۰ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻨﺪ) (۱۰-۱-۴-۵اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی،
ارز ﯾﺎﺑﯽ اﻧﻄﺒﺎق ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﻧﺪازه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی )ر ﯾﺴﮑﺎم( - ۶۱ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘـﻞ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟـﺎده ای ﻣﺴـﺎﻓﺮ و ﮐﺎﻻـ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷـﻮرای ﻓـﺪرال ﺳـﻮﺋﯿﺲ - ۶۲ﻻـﯾﺤﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث در در ﯾﺎی ﺧﺰر - ۶۳ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻـﻼﺣﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
آﻣﻮزش ،ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای در ﯾﺎﻧﻮردان)اس ﺗﯽ ﺳﯽ دﺑﻠﯿﻮ  - ۶۴((۱۳۵۷)۱۹۷۸ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼـ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼﻻـت رواﻧﯽ - ۶۵ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻫـﻮاﯾﯽ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن - ۶۶ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
درﺧﺼــﻮص ارﺗﺒـــﺎط ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راه آﻫﻦ - ۶۷ﻻـــﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑـــﻞ ارز ﯾـــﺎﺑﯽ اﺛﺮات ز ﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی اﻟﺤـــﺎﻗﯽ ﺑﻪ
ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺖ در ﯾﺎﯾﯽ در ﯾﺎی ﺧﺰر - ۶۸ﻻـﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﺟﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﭘﺮﺳﻤﺎن

ﻣﻌـﺎون ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر از درﺧـﻮاﺳﺖ دوﻟـﺖ ﺑﺮای رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ  ۶۸ﻻـﯾﺤﻪ اوﻟـﻮﯾﺖ دار ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ
ﺧﺒﺮ داد .ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ اﻣﯿﺮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ درﺑﺎره...

ﻣﻌـﺎون ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر از درﺧـﻮاﺳﺖ دوﻟـﺖ ﺑﺮای رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ  ۶۸ﻻـﯾﺤﻪ اوﻟـﻮﯾﺖ دار ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای
ا ﺳ ﻼ ﻣ ﯽ ﺧ ﺒ ﺮ دا د .
ﺣﺴـﯿﻨﻌﻠﯽ اﻣﯿﺮی در ﮔﻔﺖ و ﮔـﻮ ﺑـﺎ اﯾﺮﻧـﺎ درﺑـﺎره ﻟﻮاﯾـﺢ ﻣﻌـﻮق و اﻋﻼـم وﺻﻮل ﻧﺸـﺪه دوﻟﺖ در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﮔﻔﺖ :در
د ﺳـ ﺘ ﻮ ر ﮐـ ﺎ ر ﺟ ﻠ ﺴ ﻪ ﻫ ﯿـ ﺎ ت د و ﻟ ﺖ ﻃ ﺮ ح ﻫـ ﺎ و ﻟ ﻮ ا ﯾـ ﺢ ﻣ ﻌـ ﻮ ق و ﺑـ ﺎ ﻗ ﯽ ﻣ ﺎ ﻧـ ﺪ ه و ا ﻋ ﻼـ م و ﺻ ﻮ ل ﻧ ﺸـ ﺪ ه د و ﻟ ﺖ د ر ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ د ﻫ ﻢ
ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗﺮار ﮔﻔـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﺎده  ۱۳۷ﻗـﺎﻧﻮن آﯾﯿـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﺷــﺪ ﺗـﺎ  ۶۸ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻌـﻮق و ۳
ﻻﯾﺤﻪ ای ﮐﻪ ﻓﻮر ﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح و اﻋﻼم وﺻﻮل در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس از ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر و ﻟﺰوم اﺷـﺘﻐﺎل و
روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ را اﻋﻼم وﺻﻮل و ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﻣﯿﺮی ﻻـﯾﺤﻪﻫـﺎی اﻟﺤـﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۱۳ﻗـﺎﻧﻮن ﺻـﺪور ﭼـﮏ – ﻣﺼﻮب  – ۱۳۵۵و اﺻــﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪی آن،
ﻧﺤﻮه ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻌـﺎرض ﻣﻨـﺎﻓﻊ در اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻓﺴﺎد و ارﺗﻘﺎی ﺳـﻼﻣﺖ
ﻧﻈﺎم اداری – ﻣﺎﻟﯽ را ﺳﻪ ﻻﯾﺤﻪ ای ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻮر ﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم وﺻﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻻـﯾﺤﻪﻫـﺎی ﻣﻌـﻮق اﻋﻼـم وﺻـﻮل ﻧﺸـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ - ۱:ﻻــﯾﺤﻪ ﺑـﻪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﻈــﻮر ﻧﻤـﻮدن اﻋﺘﺒــﺎر ﺧﺮ ﯾﺪ
وﺳﺎﯾـﻞ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ ﺟﺰ ﯾﺮه ﺧـﺎرک - ۲ﻻــﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌــﺎوﻧﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان - ۳ﻻــﯾﺤﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ - ۴ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ - ۵ﻻﯾﺤﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان در
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳـﻼﻣﯽ - ۶ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﭘـﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣﺼـﻮب  - ۱۳۵۱۷ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح
ﻣـﻮادی از ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت درﺧﺼﻮص ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ - ۸ﻻـﯾﺤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣﻮﺿـﻮع اﺻـﻼح ﻣـﻮاد) (۳۴ﺗﺎ
) (۳۸ﻗــﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻠﯽ اﺻـﻞ ﭼﻬـﻞ و ﭼﻬـﺎرم ) (۴۴ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان :ﻻـﯾﺤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ
ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ - ۹ﻻــﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑﺮ درآﻣــﺪ و داراﯾﯽ ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼــﺎدی در ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠـﺎری – ﺻــﻨﻌﺘﯽ - ۱۰ﻻـﯾﺤﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ - ۱۱ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد ) (۶۳و ) (۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر- ۱۲
ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻣـﻮادی از ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﻫـﺎی ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ - ۱۳ﻻــﯾﺤﻪ اﻟﺤــﺎق ﯾـﮏ ﺗﺒﺼــﺮه ﺑـﻪ ﻣـﺎده) (۶ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺒـﺎرزه ﺑﺎ
ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ - ۱۴ﻻــﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺗﺠـﺎری ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺧﺰر - ۱۵ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﺑﻨﺪ
»ت« ﻣﺎده) (۸۰ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان«- ۱۶
ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻣـﺎده ) (۱۴ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴـﺎﻟﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺮان - ۱۷ﻻــﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻻــﯾﺤﻪ ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻــﻼح ﻗﺴــﻤﺘﯽ از ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﺠــﺎرت – ﻣﺼـﻮب  -۱۳۴۷ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ از
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد - ۱۸ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده) (۵۲ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﻣﻘﺮرات ﻣـﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ ) - ۱۹(۲ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﮐﺸﻮر- ۲۰
ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﺤـﻮه ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻧﻘـﺪی و ﺗﻮﻗـﻒ دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾـﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺘﻤﺮد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼـﺮه )(۱
ﻣﺎده) (۳ﻗـﺎﻧﻮن ﻫـﻮای ﭘـﺎک – ﻣﺼﻮب  - ۱۳۹۶۲۱ﻻـﯾﺤﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی - ۲۲ﻻﯾﺤﻪ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷـﻬﺮداری
ﻫﺎ - ۲۳ﻻﯾﺤﻪ آﺋﯿﻦدادرﺳﯽ ﺗﺠﺎری - ۲۴ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ - ۲۵ﻻﯾﺤﻪ
ﻗﻀﺎزداﺋﯽ و ﺣـﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ - ۲۶ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی
اول و دوم اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑـﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴــﯿﻮن ژﻧـﻮ ﻣﺼـﻮب  - ۱۹۷۷۲۷ﻻـﯾﺤﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺟﺮاﺋـﻢ اﻃﻔـﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن - ۲۸ﻻـﯾﺤﻪ
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﯾﻪ ﺗﺒﺼﺮه ) (۴ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ - ۲۹ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن آﻣـﻮزش ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر - ۳۰ﻻـﯾﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇـﺎﯾﻒ واﺧﺘﯿـﺎرات وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر
ورﻓــــﺎه اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ  - ۳۱ﻻــــﯾﺤﻪ اﺻــــﻼح ﻗــــﺎﻧﻮن آﯾﯿـــﻦ دادرﺳــــﯽ دادﮔﺎﻫﻬــــﺎی ﻋﻤــــﻮﻣﯽ واﻧﻘﻼــــب )دراﻣـــﻮر ﻣــــﺪﻧﯽ(
ﻣﺼﻮب - ۱۳۷۹۳۲-ﻻـﯾﺤﻪ ﻧﺤـﻮه ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ دادرﺳـﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾﯽ - ۳۳ﻻـﯾﺤﻪ اﻟﺤـﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری
اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑـﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺗﻤـﭙﺮه در ﻣـﻮرد اراﺋـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﻼـ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﻣـﺪادی - ۳۴ﻻـﯾﺤﻪ
اﻟﺤـﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺧﺘﯿـﺎری ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ - ۳۵ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ارﻗﺎم ﺟـﺪﯾﺪ
ﮔﯿﺎﻫﯽ )ﻣﻮرخ  ۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۶۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱آذر  (۱۳۴۰ﺑﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ آن - ۳۶ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳـﻼح ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـﻠﺢ در ﻣﻮارد ﺿـﺮوری - ۳۷ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده
از ﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان - ۳۸ﻻـﯾﺤﻪ ارﺟـﺎع اﺧﺘﻼـف ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و
ﺷﺮﮐﺖ اﺳـﭙﯿﺘﻤﻦ اوﯾـﻞ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴـﺘﺎن ﺑﻪ داوری - ۳۹ﻻـﯾﺤﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻓﻀـﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﻀﺎﻧﻮردی - ۴۰ﻻـﯾﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ اﻣـﻮال ﺑﻬﮑـﺪه رﺿـﻮی - ۴۱ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻣـﺎده) (۱۹ﻗـﺎﻧﻮن رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت
راﻧﻨﺪﮔﯽ - ۴۲ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮑﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر – ۴۳ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﺑﻨــﺪ ) (۱۶ﻣـﺎده ) (۲ﻗــﺎﻧﻮن اﻫــﺪاف و وﻇـﺎﯾﻒ وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳــﻼﻣﯿﺘﻐﯿﯿﺮ
ﻋﻨﻮان :ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻣﺎده ) (۲ﻗـﺎﻧﻮن اﻫـﺪاف و وﻇـﺎﯾﻒ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳـﻼﻣﯽ و اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨـﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده)(۱
ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻣـﻮر ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن و ﺗﺸـﮑﯿﻞ وزارت ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن - ۴۴ﻻـﯾﺤﻪ ﺟـﺎﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت - ۴۵ﻻـﯾﺤﻪ ﻧﺤـﻮه
واﮔﺬاری اﻣﻮال ،ﺗﺎﺳـﯿﺴﺎت ،ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳـﯿﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿـﻼب - ۴۶ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﺣﻔـﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع ز ﯾﺴﺘﯽ اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﺣﻔـﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿـﻂ ز ﯾﺴﺖ در ﯾﺎﯾﯽ در ﯾﺎی ﺧﺰر - ۴۷ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺤﮑـﻮﻣﯿﻦ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟـﺖ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن روﺳـﯿﻪ - ۴۸ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫـﺪه
ﻣﻌﺎﺿـﺪت ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ در اﻣﻮر ﻣـﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﻓـﺪرال ﺑﺮز ﯾﻞ - ۴۹ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫـﺪه
اﺳـﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﻓـﺪرال ﺑﺮز ﯾﻞ - ۵۰ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و اﻋﻀﺎی
ﺑـﺪن و ﻣﺠـﺎزات ﻋﺒـﻮر دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز اﻓﺮاد از ﻣﺮزﻫـﺎی ﮐﺸﻮر - ۵۱ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﻣﻌﺎﺿـﺪت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ در
اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال ﺑﺮز ﯾﻞ - ۵۲ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺻﻼح ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟـﺖ ﻓﺪراﺳــﯿﻮن روﺳــﯿﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﻌﺎﺿــﺪت در ﭘﺮوﻧــﺪه ﻫـﺎی ﻣـﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ - ۵۳ﻻــﯾﺤﻪ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ - ۵۴ﻻـﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در در ﯾﺎی ﺧﺰر اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑــﺎری در زﻣﯿﻨـﻪ اﻣﻨﯿـﺖ در در ﯾــﺎی ﺧﺰر )ﻣـﻮرخ  ۲۷آﺑـﺎن  ۱۸)۱۳۸۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ - ۵۵((۲۰۱۰ﻻــﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﻫﻤﮑـﺎری در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ در در ﯾـﺎی ﺧﺰر اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ در در ﯾـﺎی ﺧﺰر )ﻣـﻮرخ ۲۷
آﺑـﺎن  ۱۸)۱۳۸۹ﻧﻮاﻣـﺒﺮ - ۵۶((۲۰۱۰ﻻــﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑــﻞ ﻫﻤﮑــﺎری و ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﯿـﺎن ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﺮزﺑـﺎﻧﯽ اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ در در ﯾـﺎی ﺧﺰر )ﻣﻮرخ  ۲۷آﺑﺎن  ۱۸)۱۳۸۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ - ۵۷((۲۰۱۰ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری در
زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻔـﻆ ﻧﺒﺎﺗـﺎت و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑﯿـﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺻﺮﺑﺴـﺘﺎن - ۵۸ﻻـﯾﺤﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨــﺎﻣﻪ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﻫــﺎی ﺳــﺎﺣﻠﯽ در ﯾــﺎی ﺧﺰر در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘﻞ - ۵۹ﻻــﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻣــﺎده  ۳۵آﯾﯿـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان - ۶۰ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻨﺪ) (۱۰-۱-۴-۵اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی،
ارز ﯾﺎﺑﯽ اﻧﻄﺒﺎق ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﻧﺪازه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی )ر ﯾﺴﮑﺎم( - ۶۱ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۲

ﻧﻘـﻞ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟـﺎده ای ﻣﺴـﺎﻓﺮ و ﮐﺎﻻـ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷـﻮرای ﻓـﺪرال ﺳـﻮﺋﯿﺲ - ۶۲ﻻـﯾﺤﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث در در ﯾﺎی ﺧﺰر - ۶۳ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻـﻼﺣﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
آﻣﻮزش ،ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای در ﯾﺎﻧﻮردان)اس ﺗﯽ ﺳﯽ دﺑﻠﯿﻮ  - ۶۴((۱۳۵۷)۱۹۷۸ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼـ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼﻻـت رواﻧﯽ - ۶۵ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻫـﻮاﯾﯽ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن - ۶۶ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
درﺧﺼــﻮص ارﺗﺒـــﺎط ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راه آﻫﻦ - ۶۷ﻻـــﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑـــﻞ ارز ﯾـــﺎﺑﯽ اﺛﺮات ز ﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی اﻟﺤـــﺎﻗﯽ ﺑﻪ
ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺖ در ﯾﺎﯾﯽ در ﯾﺎی ﺧﺰر - ۶۸ﻻـﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﺟﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

۹
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
 ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدﺑﻪ ﮔﺰارش  ،ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ
ﻧﺸــﺴﺖ از ﺑﯿــﻦ داوﻃﻠﺒــﺎن ﻋﻀــﻮﯾﺖ در ﻫﯿــﺎت ر ﯾﯿﺴــﻪ اﯾـﻦ اﺗــﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ ﺷــﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗــﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴــﻌﻮد
ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣـﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧــﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳــﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢآﺑـﺎدی ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدرات و ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀـﺎی ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾـﺪ  ICCﺑﺮای ﻣـﺪت  ۳ﺳﺎل
اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب ﺷ ﺪﻧ ﺪ .
 از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺖ.

دﮐـﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدﺑﻪ ﮔﺰارش  ،ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ
ﻧﺸــﺴﺖ از ﺑﯿـﻦ داوﻃﻠﺒــﺎن ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿــﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ اﯾـﻦ اﺗــﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴــﻌﻮد
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی ﻧﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳــﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات و ﮐﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾﺎن ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾـﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۳

اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب ﺷ ﺪﻧ ﺪ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری
د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻓ ﻌـ ﺎ ﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨـ ﺪ و ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻞ ﻣ ﺒ ﺎ د ﻻـ ت و ﻓ ﻌـ ﺎ ﻟ ﯿ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﺗ ﺠ ﺎ ر ی و ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی ﺑ ﯿ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ ﺑ ﺮ ا ﺳ ﺎ س ا ﺻ ﻮ ل ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د
ﺑﺎزار و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻋﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،اراﺋﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت
از ﻃﺮ ﯾﻖ داوری و ﺳـﺎﯾﺮ روشﻫـﺎی ﺣـﻞ اﺧﺘﻼـف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﮐﻠﯿﻪ
ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن ،ﺗﺠـﺎرت ،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و  ...از ﺟﻤﻠـﻪ زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﻘﻮط ﺳـﻬﺎم آﺳـﯿﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ...ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌــﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾــﺎن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ در ﺟﻬـﺎن در ...ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻦ رﺷـﺪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺳـﻬﺎﻣﺪر دوﻣﯿـﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ
ﺟـﺎری ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ رﺷـﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻧﻤـﺎد ...ﺑـﺎزار ﻧﻔﺖ در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮدی
اﺳﺖ/ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ...دﺑﯿﺮﮐـﻞ اوﭘﮏ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻔﺖ در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﺮای ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
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ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ؛ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﯾﻪ /
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ
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ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﮐﺮد» :ﻣﺸـﻮقﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑــﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻــﻞ از
ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ» :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر و ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤﻞ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮوریﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دراﯾﻦزﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ارز ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد«.
وی اﻓﺰود» :ﺣـﺎل ﺗﻌﻬــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪﺻـﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺣـﻮاﻟﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷـﺪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﺮﯾﮏ ازﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
ا ﻋ ﻼ م ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺿـﺮورت اﯾﻦ اﻗﺪام واﺿﺢ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎﯾﺪ ارزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر
ﺑﺎزﮔﺮدد«.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،دراداﻣﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :اﮔﺮ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد ﻣﺎ
ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧﺪار ﯾﻢ«.
ﺑـﻪﮔﻔﺘـﻪ وی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮقﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ،ارز ﺣﺎﺻﻞ از آن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺻﺎﻟــﺢآﺑــﺎدی درﺑـﺎره اﯾـﻦ ﻣﺸـﻮقﻫـﺎ ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد» :ﺗﺨﻔﯿﻔـﺎت ﻧﺮخ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺸـﻮقﻫـﺎی ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷــﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ ﻧﺮخ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۴

۱۱درﺻﺪ اﻋﻄﺎء ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و  ...ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎﯾﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
درزﻣﯿﻨﻪ ﮔﻤﺮک و ﻋﻮارض درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷـﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ«.
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ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
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۰

۰

۰

۱۲۰ 

۷۲۲ 

۶

۱۱:۳۴

♦دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
️

۱ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۲ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮوری ﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات
ا ز اﯾ ﻦ ﻣ ﺤ ﻞ ﺗﺎ ﻣﯿ ﻦ ﺷ ﻮ د.
۳ﺣﺎل ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸـﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸـﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮاﻟﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺿــﺮورت اﯾـﻦ اﻗـﺪام واﺿـﺢ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺜﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﺑ ﺨ ﻮاﻧ ﯿ ﺪ د ر :
@int_trade
#ﺑﺎﻧﮏ_ﺗﻮﺳﻌﻪ_ﺻﺎدرات
#ﺻﺎدرات_ﻏﯿﺮ_ﻧﻔﺘﯽ
#ا ر ز
#ﺑﺎﻧﮏ_ﻣﺮﮐﺰی
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ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /
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ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۵

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎر ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑـﺎ »اﯾﺒﻨـﺎ« درﺑـﺎره اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
و ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ارز ﮐﺸـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤـﻞ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺷـﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺿـﺮوریﺗﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧـﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
واردات از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺣـﺎل ﺗﻌﻬــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن دارﻧــﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳــﮑﻨﺎس ،ﺑﺨﺸــﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣـﻮاﻟﻪ در
ﺳﺎﻣـــﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـــﺎ و ﻣـــﺎﺑﻘﯽ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان واردات در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺻــﺎدرات ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﻫﺮ ﯾــﮏ از ﺳــﻮی ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ﺑ ﺨ ﺸﻨﺎ ﻣ ﻪ ﻫﺎ ا ﻋ ﻼ م ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻦ ﺿـﺮورت اﯾـﻦ اﻗـﺪام واﺿـﺢ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﺑﺤـﺜﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠـﺎری
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد ﻣﺎ
ﻫﯿـﭻ ﻣﺸـﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات ﻧـﺪار ﯾﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﯿﺶ
از ارزش ﺻـﺎدرات ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺳـﺮ ﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸﻮقﻫـﺎ در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ،ارز ﺣﺎﺻﻞ از
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾـﺎن درﺑـﺎره اﯾﻦ ﻣﺸـﻮقﻫـﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :ﺗﺨﻔﯿﻔـﺎت ﻧﺮخ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸـﻮقﻫـﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۱۱درﺻﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ...ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻤﺮک و ﻋـﻮارض در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷــﺪه ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ اﻗــﺪاﻣﺎﺗﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

۹
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آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
 ﺟ ﻤﻠ ﻪ /

۰

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻠﻪ
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ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از اﺑﺘــﺪای ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻋﻼـوه ﺑﺮ اراﯾـﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران در
راﺳـﺘﺎی اﺳـﺘﻔﺎده ﺣـﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ،ﺧـﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای را در راﺳـﺘﺎی ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ
وﯾﺮوس اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی  PCR، IgGو  IgMﻫﻤﮑﺎران در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮد.
 ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﺗﺒﺼـﺮه ۸ﺑـﺪون ﯾـﺎراﻧﻪ ﻫﯿـﭻ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪار ﯾﻤﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺎ اﻋﻼم
اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻨـﺪ “اﻟـﻒ” ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۸ﺑﺪون ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪار ﯾﻢ.
 ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴـﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان،
ﺣﺴــﯿﻦ ﺳــﻼح ورزی ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐــﻞ ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢآﺑــﺎدی ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑـﺎ اﺗﻤـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧـﺎ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻃﺮح ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳـﻼﻣﺖ ﻫﻤﮑﺎران در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ
آ ﻏﺎ ز ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از اﺑﺘــﺪای ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻋﻼـوه ﺑﺮ اراﯾـﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران در
راﺳـﺘﺎی اﺳـﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای را در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺷﯿﻮع اﯾﻦ
وﯾﺮوس اراﺋـﻪ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ آن ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮی  PCR، IgGو  IgMﻫﻤﮑـﺎران در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻃﺮح ﺗﻤﺎس ﺑﺮﺧﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ
در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺎه ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻻزم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺮاﺟﻌﺎت
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ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮی ﮐﺮوﻧـﺎﯾﯽ ﻫﻤﮑـﺎران در ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه و ﻃﺮح ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی وارد ﻓﺎز دوم
ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم اﯾـﻦ ﻃﺮح ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺣﺴــﯿﻨﻌﻠﯽ ﺳــﺨﻨﺪان ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن و داﻧﺸــﮑﺪه ﭘﺮﺳــﺘﺎری ﺑـﺎ ﺗﯿﻢ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻫﻤﮑﺎران ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻗﻢ ،ﮔﯿﻼن ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺷﯿﺮاز ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﺮم آﺑﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻧ ﯿ ﺰ ﻋ ﻤ ﻠ ﯿ ﺎ ﺗ ﯽ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﺗﺒﺼـﺮه ۸ﺑـﺪون ﯾـﺎراﻧﻪ ﻫﯿـﭻ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪار ﯾﻤﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزی ﺑﺎ اﻋﻼم
اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻨـﺪ “اﻟﻒ” ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮه  ۱۸ﺑﺪون ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪار ﯾﻢ.
روح اﻟـﻪ ﺧـﺪارﺣﻤﯽ ﮐـﻪ ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷـﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﻣﺠﻤـﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺮﻣـﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان
ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی ﺷـﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎن ﺳـﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ،ﺑـﺎ اﻋﻼـم ﻣﻄﻠﺐ ﻓـﻮق اﻓﺰود :ﻃﺮحﻫـﺎی آﻣـﺎده از ﻓﺮدا
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۰ﯾﺎ  ۱۴درﺻﺪ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزی اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾـﻦ ﮔﺰارش،روح اﻟـﻪ ﺧــﺪارﺣﻤﯽ ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزی ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ وز ﯾﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﻪ اﺳــﺘﺎن
ﮐﺮﻣـﺎن ﺳــﻔﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ و درﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﺳــﻔﺮ ﺿــﻤﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤـﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣـﺎن ،ﺑـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن از
ﻧﺰدﯾﮏ دﯾـﺪار و درﺑﺎره ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑـﺪﻫﯽ ﺑـﺪﻫﮑﺎران ﺑﺎﻧﮏ ،اﺑﻼغ ﺑﺴـﺘﻪ وﺻﻮل ﺑﺎﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺪﻫﮑﺎران و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻮارد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ خ و ﺑﻨﺪ ل و … ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷـﺪدﮐﺘﺮ ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن،
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺷـﻮرای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای
ﻣ ﺪ ت  ۳ﺳﺎ ل اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب ﺷ ﺪ .
ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ICCﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿـﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ اﯾﻦ اﺗـﺎق ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ،ﻣﺴـﻌﻮد ﺧﻮاﻧﺴﺎری ر ﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان،
ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻼح ورزی ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻤﯽ؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮ ﯾﻤﯽ دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤـﻪﮔﺮان اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢآﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﮐـﻮرش ﭘﺮوﯾﺰ ﯾـﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ر ﯾﯿﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ICCﺑﺮای ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻓ ﻌـ ﺎ ﻟ ﯿ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨـ ﺪ و ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻞ ﻣ ﺒ ﺎ د ﻻـ ت و ﻓ ﻌـ ﺎ ﻟ ﯿ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﺗ ﺠ ﺎ ر ی و ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی ﺑ ﯿ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ ﺑ ﺮ ا ﺳ ﺎ س ا ﺻ ﻮ ل ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د
ﺑﺎزار و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻋﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،اراﺋﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت
از ﻃﺮ ﯾﻖ داوری و ﺳـﺎﯾﺮ روشﻫـﺎی ﺣـﻞ اﺧﺘﻼـف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﮐﻠﯿﻪ
ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪن ،ﺗﺠـﺎرت ،ﺧــﺪﻣﺎت و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری و … از ﺟﻤﻠـﻪ زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓ ﻌﺎﻟ ﯿ ﺖ ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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 ۳۱ﺗﯿﺮﻣﺎه آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
 اﮐﻮﻓﺎرس /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

اﮐﻮﻓﺎرس :ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات
ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﮐﻮﻓـﺎرس» ،ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑـﻮم« اﻣﺮوز )دوﺷــﻨﺒﻪ( در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی در ﻣﺤـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﻓﺰود:
ﻓﺮوش ﺑـﻪ ﻧﯿﻤـﺎ ،واردات در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺻـﺎدرات ﯾـﺎ واﮔـﺬاری اﻣﺘﯿـﺎز واردات ﺑـﻪ دﯾﮕﺮی و ﻓﺮوش ارز ﺑﺮﭘـﺎﯾﻪ ﻧﺮخ ﺳــﻨﺎ ،ﺳـﻪ
روﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺑﺮاز اﻣﯿــﺪواری ﮐﺮد ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان رزﻣﻨــﺪﮔﺎن ﺧـﻂ ﻣﻘــﺪم ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ،در راﺳــﺘﺎی ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪن ارز
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ،از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود دو ﻫﺰار و  ۵۰۰ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪﻧﺪ.
زادﺑـﻮم ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎ ،آﻣـﺎر ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ ۸۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﺑﻦﺑﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ ،ﺑـﺎ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ زدن ﻫﺮ ﯾﮏ
ا ز ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻫﺎ ی ﺟ ﻬﺎﻧ ﯽ ﮐﺎ ﻓ ﯽ ا ﺳ ﺖ .
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﻤﻮاره از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺑﻮده اﻧـﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات
ا ر ز ی ﺧ ﻮ د ﻋ ﻤ ﻞ ﻧ ﮑ ﻨ ﻨ ﺪ ﻣ ﺸ ﻤ ﻮ ل ﻣ ﻌ ﺎ ﻓ ﯿ ﺖ ﻧ ﺨ ﻮا ﻫ ﻨ ﺪ ﺷ ﺪ .
وی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :ﺑﺮای ﺳــﺎل  ۹۸اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺗــﺎ  ۳۱ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﻧﭙﺮدازﻧـﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آﻧﺎن را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
زادﺑـﻮم ﺑﯿــﺎنداﺷـﺖ :اﮔﺮ ﻓﺮدی دارای ﮐــﺎرت ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻮده و ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺳــﻘﻒ
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای وی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر  ۵۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﮔﻔــﺖ :ﻧﮕـــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ ﺻـــﺎدرات ﮐﺸــﻮر در ﯾﮑﯽ دو دﻫــﻪ اﺧﯿﺮ ﺑـــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـــﯿﻞﻫـــﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺣــﺎﮐﯽ از روﻧﺪ
ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣـﺎ رواﺑـﻂ ﺗﺠـﺎری ﻣـﺎ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺼﻪﻫـﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی آﻧﻬـﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻬﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ﯾﺎدآورﺷﺪ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ .۴۱
 ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات و .۴۳
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر واردات ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷـﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ
ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ای ،ﺣﻤـﻞوﻧﻘـﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿـﮏ و ﻏﯿﺮه ﺧـﻮد ﻧـﻮﻋﯽ رﺷـﺪ
ﻣ ﺤ ﺴﻮ ب ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿــﺪﮐﺮد :ﺑﺎﯾــﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ در اﯾـﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ اﺗﻔـﺎق ﺑﯿﻔﺘــﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴــﺘﻠﺰم ﯾـﮏ »ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮای
ﺻﺎدرات« اﺳﺖ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـری ﺻـﺎدراﺗﺰادﺑﻮم ﺿـﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی داﺧﻠﯽ در وﻫﻠـﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،اﻣـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ آن ﺑﻪ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﯿﻦ و ﻫﻨـﺪ وﺟﻮد دارد و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺟﺰ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﺿـﻄﺮاری وﺟﻮد ﻧـﺪارد و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ اﯾﺠـﺎد ﺷﻮد ﺑـﺎ وﺿـﻊ
ﻋﻮارض ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۹

ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﺑﯿـﺎنداﺷـﺖ :در اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﭘﺎرﺳـﺎل و ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در
ﻣﺮزﻫـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ دارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺨﺸــﯽ از ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺳـﻔﺮﻫﺎی
ﺧـﺎرﺟﯽ ﺗﺠـﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ و ﺳـﻔﺮ اﺗﺒـﺎع ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن اﯾﻦ
ﺳﻔﺮﻫـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺗﺠﺎرت را ﺗﺤﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار داد؛ اﻣﺮوز اﻣﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎز ﺷـﺪه و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎ ﻓﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ درﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ ،اﻓﺰود :در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﺰ ﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ« ،ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ،ﻣﺎﺷــﯿﻦ آﻻـت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز آﻧﻬﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﯾﻢ.
زادﺑﻮم ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎنﮐﺮد :اﮔﺮ اﺳـﺘﺪﻻل ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﮑﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﻮقﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯿﻮی ﻫﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﺮﻧﺎ درﺑﺎره ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮﭘـﺎﯾﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺧـﺬ ﺷـﺪه ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾـﻖ ﺻـﺎدرات در ﺑـﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـــﺎن ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺗﺠـــﺎرت اﯾﺮان اﻓﺰود :ﻣﻘﺮر ﺷـــﺪه ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـــﺎ اراﺋــﻪ ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳـﻮی ﻣﻌـﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری در ﻗـﺎﻟﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ
اﺑ ﻼ غ ﺷ ﺪ .
وی اداﻣﻪداد :ﻣﻘﺮر ﺷﺪه دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان از
ﺳﻮی ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺻﺎدرات ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﻧﺮخ .۱۴
 ۵درﺻﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘــﺎم ﻣﺴـﻮول ،ﻣﺸـﻮقﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻣﺼـﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﮐـﻪ ﻣﻘﺮر ﺷــﺪه در اﺧﺘﯿـﺎر ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺗﺠـﺎرت ﻗﺮار داده ﺷﻮد  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼـف ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﺎرﺳﺎل ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل در ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه اﺑﻼغ ﺷﺪ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿـﺪﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺸﻮقﻫـﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ ﮔﻠﻮﮔـﺎهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،آﻣﻮزش ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن،
ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
آﺧﺮ ﯾـﻦ وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫــﺎزادﺑﻮم درﺧﺼـﻮص آﺧﺮ ﯾـﻦ وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﺮزﻫــﺎی ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔـﺖ :ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﻣﺮزﻫـﺎی ر ﯾﻠﯽ و
زﻣﯿﻨﯽ ﺑــﺎ ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﺑــﺎز اﺳـﺖ ،ﻣﺮزﻫــﺎ ﺑــﺎ ﻋﺮاق ﺑـﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ دو ﻣــﻮرد ﺧــﺎص ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣﺮزﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺟﻤﻬـﻮری آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن،
ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺮز ر ﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﻪ زودی ﻣﺮز زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻧﯿ ﺰ ﺑﺎ ز ﺷ ﻮ د.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎنﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﺎرات ،ﻗﻄﺮ ،ﻋﻤﺎن و ﮐﻮﯾﺖ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﺪاوم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﻪ
ﺻـﻮرت ﮐــﺎﻧﺘﯿﻨﺮی )و ﻧـﻪ ﻟﻨﺠﯽ( ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣﺮزﻫــﺎی در ﯾــﺎﯾﯽ ﺑــﺎ روﺳــﯿﻪ ،آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴــﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار
ا ﺳ ﺖ.

۹
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۹:۵۵
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ارز ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 در اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ "آﯾﺎ ﺿـﺮورﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ،
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد؟" و "آﯾﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﮐﺸـﻮر ﻓﺮاﻫـﻢ اﺳـﺖ؟" در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺎﻫﻨـﺎﻣﻪ دﻧﯿـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی؛ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ دﻻﯾـﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻌﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﯾﻌﻨﯽ "ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ" ﭘﺮداﺧﺘـﻪﮐـﻪ ﻣﺸـﺮوح اﯾﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬرد.
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺷـﻌﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺷﻌﺎر
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﻣﺒﻨـﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﻣﻠﺰم ﺷﺪﻧـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﭘـﺎﯾﻪ و اﺳـﺎس
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 از ﻃﺮﻓﯽ؛ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺷـﻌﺎر ﺳﺎل " ،۱۳۹۹ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ" ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﯾﺸﺎن
از اﯾﻦ ﺷـﻌﺎر ،ﺑﻪﻣﻌﻨـﺎی اﯾﺠـﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮس در زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫـﺪف ﻣﻬﻢ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﻮای
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.

ﮐــﺎﻫﺶ ﺗــﻮرم ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ﻣﻬﻤــﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻗﺎﺑــﻞ ﺑﺤــﺚ اﯾــﻦ روزﻫــﺎ در ﻣﯿــﺎن ﮐﺎرﺷـــﻨﺎﺳﺎن و
ﺗﺤﻠﯿﮕﺮان ،اﺛﺮﮔــﺬاری ﮐﺮوﻧــﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼــﺎد اﯾﺮان از ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑـﺎری
ﻣ ﯽﺑﺎ ﺷ ﺪ .
ﺷﯿـﻮع اﯾـﻦ وﯾﺮوس ﻋﻼــوه ﺑﺮ ﺗﺒﻌــﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ،ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺑـﻮدﺟﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دوﻟﺖ
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ "آﯾﺎ ﺿـﺮورﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ،
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳـﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد؟" و "آﯾﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟" در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی؛ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻌﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﯾﻌﻨﯽ "ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ" ﭘﺮداﺧﺘﻪﮐﻪ ﻣﺸـﺮوح اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬرد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ آﯾـﺎ ﺿـﺮورﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻮﻟﯿـﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﺎﻟﻪ
ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳـﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ
"ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ" از ﻟﺤــﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼــﺎد ،ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﻣﻮﺿـﻮع راﻫــﺒﺮدی ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد و در واﻗﻊ
ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎی ﮔــﺬر از ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎی ﺑﻬﺮهوری و اﺷــﺘﻐﺎل ،ﺑﯿﮑـﺎری و ﺗـﻮرم ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و
ﻣﻠﯽ ،ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ،ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ،ر ﯾﺴـﮏﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻣـﺎﻟﯽ و ﭘـﻮﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣﯿﺰان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﻧﻖ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد ﺑﻨـﺪه ،ﻣﺒﻨـﺎی اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺎر ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﺳـﻮی ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ،ﻧﺎﺷـﯽ از اﺛﺮات دو ﭘﺪﯾـﺪه ﻣﻬﻢ و
ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪواﺳـﻄﻪ آن ،اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ
ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه ﯾـﺎ ﮐﺎﻣﻼـ ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﺑـﺎ ﮐﺴـﺎدی ﺑـﺎزار ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫـﺎ ،ﻣﯿﺰان درآﻣـﺪﻫﺎی
ﻣﺎﻟ ﯿﺎﺗ ﯽ  ،ﺟ ﻬ ﺖ ﺗﺎ ﻣ ﯿ ﻦ ﺑ ﻮ د ﺟ ﻪ و ﻣ ﺨﺎ ر ج ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﯽ د وﻟ ﺖ ﺑ ﻪ ﺷ ﺪ ت ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ .
ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻠﯽ و اﻧﻌﮑـﺎس آن در اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ر ﯾﺸﻪﯾـﺎﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾـﺪه
اﻗﺘﺼـﺎدی ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﯾـﮏ ﺟﻬﺶ ﺟﻬﺎدی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان و ﺗﺮﻣﯿﻢ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۱

ﻣ ﺘ ﻮ ﺳ ﻂ و ﮐ ﻮ ﭼ ﮏ ﻣ ﯽﺑﺎ ﺷ ﺪ .
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎم از اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻻـدﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﺸﻢاﻧـﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳـﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮﻫـﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳـﺨﺖاﻓﺰاری از ﺟﻤﻠﻪ ﻫـﺪاﯾﺖ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑـﻪﺳــﻤﺖ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣــﺪلﻫــﺎی ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫــﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨــﺎوری دﯾﺠﯿﺘـﺎل ،ﮐـﺎﻫﺶ ﻓﺮآﯾﻨــﺪﻫﺎی اداری و
ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ در ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،اﯾﺠـﺎد اﻣﻨﯿﺖ ،ﻓﻀـﺎی رﻗـﺎﺑﺘﯽ و ﻏﯿﺮراﻧـﺘﯽ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓـﻊ ﻣـﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن،
ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،اﺳـﺘﺎرتآپﻫـﺎ ،ﭘـﺎرکﻫـﺎی ﻋﻠـﻢ و ﻓﻨـﺎوری و  ...ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺮمﺳـﺎزی ﺑﺴﺘﺮﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮق ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺗـﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑـﻪ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺗــﺎ ﭼـﻪ اﻧــﺪازه در ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮐﺮدن ﻣﺸــﮑﻼت اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻣﻌﯿﺸــﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟــﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸـﻮر
راﻫﮕﺸـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؟ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی ،درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻨـﺎﺳﺐ ،از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ
اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﻌﻀـﯽ از ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وﺿـﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﻧـﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ ر ﯾﺸـﻪ ﺗـﻮرم در ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ،ﻓﻘـﻂ ﭘـﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑـﻮط
ﻣﯽﺷــﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ،ﺗــﻮرم را ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫــﺪ داد؛ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺷــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﻣﻘــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺒــﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺷـﻌﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺷـﻌﺎر
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﺒﻨـﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﺰم ﺷﺪﻧـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘـﺎﯾﻪ و اﺳﺎس
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان،
ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺸﻮر داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮهﻫـﺎی ﻣﺸـﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر و رﻓﻊ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
از ﻃﺮﻓﯽ؛ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺷـﻌﺎر ﺳﺎل " ،۱۳۹۹ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ" ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﯾﺸﺎن
از اﯾﻦ ﺷـﻌﺎر ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮس در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮای
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺎﮐﯿـﺪات ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ و
ﻓ ﻌﺎ ل ﺑ ﻮ د.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ و ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛
در ﻫﻤﯿــﻦ راﺳـــﺘﺎ ،ﮐـــﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﯾﻨــﻪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺗﻼـــف ﻣﻨـــﺎﺑﻊ و ﺑﻬﺒــﻮد ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻـــت ﺗﻮﻟﯿـــﺪی در ﻣﯿــﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺗﻤـﺎم واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ و آﺣﺎد ﻣﻠﺖ
ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺣﻔـﻆ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ از ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای دﺳﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ و رﻗﺎﺑﺖﭘـﺬﯾﺮی
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد؛
اﻧـﺪﯾﺸﻪورزی در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در آﯾﻨـﺪه؛ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﺎوری و ﺻـﻨﻌﺘﯽ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در
ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﺮو؛ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر و
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﻼـش ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
آﯾـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎ و ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﺮاﻫـﻢ اﺳـﺖ؟ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی
ﺧـﻮﺑﯽ رﺳــﯿﺪه ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ،ﺷﺎﻫـﺪ ﺟﻬﺶ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺧ ﻮا ﻫ ﯿ ﻢ ﺑ ﻮ د .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜـﺎل؛ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺛﺮﮔـﺬار ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره
ﯾ ﮑ ﯽ ا ز ﭼﺎﻟ ﺶ ﻫﺎ ی ﺑ ﻨ ﮕﺎ ه ﻫﺎ ی ﺗ ﻮﻟ ﯿ ﺪ ی ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻣ ﯽﺑﺎ ﺷ ﺪ .
ﺗﺴــﻬﯿﻞ در ﺻــﺪور ﻣﺠﻮزﻫــﺎی ﮐﺴــﺐوﮐــﺎر ،ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان اﺻــﻠﯽﺗﺮ ﯾـﻦ راﻫﺒﺮدﻫــﺎ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎزی و ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻮﺿــﻮع دﯾﮕﺮ ،ﺑﻬﺒــﻮد اﻣﻨﯿــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاری اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾـﻦ اﻣﻨﯿـﺖ در ﺷــﺮاﯾﻄﯽ ﺑـﻪﻃــﻮر ﮐﺎﻣــﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن )ﻧﺮخ ﺗـﻮرم ،ﻧﺮخ ارز و (...ﺑﺎﺛﺒـﺎت ﯾـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ؛ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،روشﻫـﺎ و
ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑـﺎ ﺛﺒـﺎت و ﺑﺮای ﻫﻤـﻪ ﺷـﻔﺎف ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻟـﺬا ﺛﺒـﺎت ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑـﻮدن آنﻫﺎ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻣﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،ﻧﻈـﺎم ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ،در ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﺶروی آﻧﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿ ِ

ﻧﮑﺘـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ آنﮐﻪ ،ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻧﺎﻣﻮﻟـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺴﺐ ﺳـﻮد از ﺧﺮ ﯾـﺪوﻓﺮوش ﻣﮑﺮر ﻣﺴـﮑﻦ،
ﺧﻮدرو ،ﺳـﮑﻪ ،ﻃﻼ ،ارز و ...ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺗﻮﻟﯿـﺪی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﺒﺎﯾـﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺠﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻣﻮﻟـﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ ،در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰام
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﺎﯾـﺪی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی
ﺳـﻮداﮔﺮاﻧﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣـﻮرد ،ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳـﻔﺘﻪﺑـﺎزی ﯾـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﮐﺸـﻮر ،ﻧﯿـﺎز اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎ از ﮐﺎﻧـﺎل ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
از ﭼـﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﺮای آنﻫﺎ دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺗﻀـﺎﻣﯿﻦ و وﺛـﺎﺋﻖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی اﻋﺘﺒﺎری ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اراﺋﻪ ﺻـﺮف وﺛﺎﯾﻖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻋﺘﺒﺎر در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳـﺎزد و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﺘﺨﺼـﺺ در ﺣﯿﻄﻪ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼـﺺ در ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﻗﺘﺼــﺎد ،ﺑــﺎ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﮐﻤـﺘﺮی اﯾـﻦ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎ را ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﺑـﺎ ﺿــﻤﺎﻧﺖ آنﻫـﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از ر ﯾﺴـﮏ اﻋﺘﺒـﺎری اﻋﻄـﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ آن اﺷـﺎره داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﻢ ،ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻋﺚ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷـﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘـﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ارز و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﺣـﺪﻫﺎی ﻧـﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ وﺟﻮد ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺳـﻬﻞ
ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد ذﮐﺮﺷــﺪه ،ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻤـﺎم اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟـﻮد ،ﻫﻤـﺪﻟﯽ و ﺗﻼـش
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ذیرﺑﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎ ﭼـﻪ ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ؟ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ،
ﮐﺸﻮرﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ارزی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ
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دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم ﺑﻪروزرﺳـﺎﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آنﻫـﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ر ﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﮐﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت،
ﺻﺪور 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 .
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣـﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺧــﻮد ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨـــﺎوری دﯾﺠﯿﺘــﺎل از ﻃﺮ ﯾــﻖ ﻓﺮاﻫــﻢ آوردن ﻣﺸــﺎورهﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣــﺎﻟﯽ در ﻓﺮآﯾﻨـــﺪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش
ﺻﺎدرات ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺮ ﯾﺎن ﮐﺎﻻ و ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﻮاد ،از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را در ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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