ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺷﺒﮑﻪ اﻓﻖ  ۱۸۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

داﺳﺘﺎن ﻏﺮﺑﺖ ﻫﻮر در »ﻓﯿﺮوزه
 ۱۳۹۹/۴/۱۴ داﺳﺘﺎن ﻏﺮﺑﺖ ﻫﻮر در »ﻓﯿﺮوزه« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮی دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻓﯿﺮوزه« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع...
ﺷﺒﮑﻪ اﻓﻖ  ۱۸۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻨﮓ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺟﻬﺎن


 ۱۳۹۹/۴/۱۴ﺟﻨـــﮓ ﺣﻘــﻮﻗﯽ و ﻓﺮﺻــﺘﯽ ﺑﺮای دﻓــﺎع از ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻀـــﻌﻔﯿﻦ ﺟﻬــﺎن ﺷﺸـــﻤﯿﻦ ﻗﺴـــﻤﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ...
ﺷﺒﮑﻪ اﻓﻖ  ۱۸۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

راز »ﭼﺸﻢ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ« در ﺷﺒﮑﻪ اﻓﻖ


 ۱۳۹۹/۴/۱۴راز »ﭼﺸــﻢ ﺗﻮﭘﺨــﺎﻧﻪ« در ﺷــﺒﮑﻪ اﻓــﻖ ﻣﺴــﺘﻨﺪ »ﭼﺸـﻢ ﺗﻮﭘﺨــﺎﻧﻪ« ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع زﻧــﺪﮔﯽ ﺷــﻬﯿﺪ

ﺟﻠﯿ ﻞ...
ﺷﺒﮑﻪ اﻓﻖ  ۱۶۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ


 ۱۳۹۹/۴/۱۴ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »اﻧﺎرﺳﺘﺎن« ﺑﺎ...

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۱۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن آزاد ﺷﺪ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﺳـﺘﺎد راﻫﺒﺮی آزادﺳﺎزی ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ از روز  ۱۵ﺧﺮدادﻣـﺎه اﻣﺴﺎل ﺗﺎ  ۲۹ﺧﺮداد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۳۰درﺻﺪ ارزش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  ۹۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﺮوز ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ
 ﺣﺴــﯿﻦ ﻓﻬﯿﻤﯽ ﮔﻔـﺖ :دارﻧــﺪﮔﺎن ﺳــﻬﺎم ﻋــﺪاﻟﺖ ﮐـﻪ روش ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،از اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺳــﻬﺎم ﺧـﻮد را
ﻣ ﻌﺎ ﻣﻠ ﻪ ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۹۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ،ﺳﮑﻪ و ارز در ﺑﺎزار روز ﺷﻨﺒﻪ
 ﺟﺪﯾــﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﻗﯿﻤـﺖﻫــﺎ در ﺑــﺎزار اﻣﺮوز از ﻧﻮﺳــﺎن ﻗﯿﻤـﺖ ﺳــﮑﻪ ﺑﺎﻻــی ﻣﺮز  ۱۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣــﺎن و دﻻــر ﺑﺎﻻــی  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣــﺎن ﺧـﺒﺮ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

ﻣ ﯽد ﻫ ﺪ.
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ  ۸۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪور اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ
 ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو از روز  ۱۵ﺗﯿﺮﻣﺎه را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﯿﺮوﮔﺎه زرﮔﺎن دﭼﺎر آﺗﺶﺳﻮزی ﺷﺪ
 ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن آﺗﺶ ﻧﺸـﺎﻧﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷـﻬﺮداری اﻫـﻮاز ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﺪﺣـﺞ زرﮔـﺎن در اﻫﻮار ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﺮاﻧﺲ
ا ﻣ ﺮو ز ﺷﻨﺒ ﻪ د ﭼﺎ ر آﺗ ﺶ ﺳ ﻮ ز ی ﺷ ﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  ۶۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون و ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎ


ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

 ۷۰درﺻﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  -ﭘﺎﯾﺸﮕﺮ

ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﭘﺎ ﯾ ﺸ ﮕ ﺮ

۸

 ۷۰درﺻﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

۸

 ۷۰درﺻﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۸

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز

اﯾﺮواﻧﯽ :دوﻟﺖ ﻧﺮخ ارز ﻣﺼﻮب را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮوه ﻋﻈﺎم را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻗﺎ ﺿ ﯽ ﺻﻠ ﻮاﺗ ﯽ  :ﻣﺎ ﺑ ﻪ ﺷ ﻤﺎ ﻣ ﻬﻠ ﺖ ﻣ ﯽ د ﻫ ﯿ ﻢ
ﺗﻼش ﺑﺮاي روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﻮد

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۱۶

۱۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۲۰:۱۵

 ۷۰درﺻﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  -ﭘﺎﯾﺸﮕﺮ
 ﭘﺎﯾ ﺸ ﮕ ﺮ /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۴۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤﻠ ﯿﻠ ﯽ

 ۷۰درﺻﺪ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪﻧﺎﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﺸﮕﺮ– ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون اداره
ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﻮر ،ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۰درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه ﻧﻮرﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻗـﺪاﻣﺎت اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻮده ﮐـﻪ از رﺷـﺪی ﻣﻌـﺎدل %۲۰
ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻓﺮآوری ﺷﺪه
ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﻼـم ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺷﺎﻣـﻞ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و
ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ،اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،دارو  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺳــﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣـﺪود  ۴۰درﺻـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ اﺧﯿﺮ
ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮرﺳـﺘﻪ اذﻋـﺎن داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟـﺪ اﺷـﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾـﺪار در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و درآﻣﺪ
ﺳﺮاﻧـﻪ ﮐﺸـﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﯽ دارد ز ﯾـﺮا ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺷــﺪن اﺑﺰار ﻣـﺆﺛﺮی در ﮐـﺎﻫﺶ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺻــﻨﻌﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ارزآوری ﺻــﺎدراﺗﯽ ،اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﮐــﺎﻣﻠﺘﺮ از ﻣـﻮاداوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻻــﺧﺮه ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ رﺷــﺪ ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎﻧﺒﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻠﯽ
ا ﺳ ﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﺷـﻪ
از ﮐﺸـﻮر از ذﺧـﺎﯾﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ ،ﻏﻨﯽ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋـﺎﻟﯽ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ
ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ در ﺟﻬـﺎن دارای ﺑﻬﺘـﺮ ﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐـﺸﻮر اﺳـﺖ و ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸـﻮر اﯾﻔـﺎء ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ و در ﺻـﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺻـﻮﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺗﻐــﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨــﺪه ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸــﻬﺎی
ا ﻗﺘ ﺼﺎ د ی ﻧ ﻈﯿ ﺮ ﺻﻨ ﻌ ﺖ ،ﺳﺎ ﺧﺘ ﻤﺎ ن و ﮐ ﺸﺎو ر ز ی ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮرﺳـﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰ ﯾﺖ ﻧـﺴﺒﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی آن اﯾﺠـﺎد ﺷــﺪه و رﻗﺎﺑـﺖ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در آن در ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدش ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎد دارد ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﻤﺎد
ا ﻗﺘ ﺼﺎ د ﻣ ﻘﺎو ﻣﺘ ﯽ ﺗﺒ ﺪﯾ ﻞ ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﻣﻌـﺎون اداره ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑـﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻـ ،ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮏ و  ۵۰درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۳ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ،اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش
در ﺻـــﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷـــﯿﻤﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺰات ﭘــﺎﯾﻪ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴــﺘﻪ ﺷﺎﻣــﻞ آﻫــﻦ و ﻓﻮﻻــد ،ﻣﺲ ،روی و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿــﻮم و… از

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

ا وﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﻫﺎ ی ﺗﺄ ﻣ ﯿ ﻦ ﻣﺎﻟ ﯽ ﺑﺎﻧ ﮏ ﻫﺎ ی ﻋﺎ ﻣ ﻞ ا ﺳ ﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل؛ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ ﺷـﻌﺎر
ﺳﺎل )۱۳۹۹ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ( و ﮐـﺎﻫﺶ آﺳـﯿﺐ ﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﮕـﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن را ﺳـﺮﻟﻮﺣﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ﯾﻬـﺎی ﺧـﻮد ﻗﺮار داده اﺳـﺖ؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ
ﺑﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی -ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﮐﻤـﮏ در راﺳـﺘﺎی ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮش ﺳـﺎﺑﻘﻪ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.

۱۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۳:۰۶

 ۷۰درﺻﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
 ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ /

۰

۰

 ۸ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۳۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون اداره ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۰درﺻﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه ﻧﻮرﺳـﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﻮده ﮐﻪ از رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل  %۲۰ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻓﺮآوری ﺷﺪه
ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ اﻗﻼـم ﺻــﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺷﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و
ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ،اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،دارو  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۳ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ،ﻣﺲ ،روی و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و...

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌـﺎون اداره ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻی اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۰درﺻﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻃـﺎﻫﺮه ﻧﻮرﺳـﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ،اﻋﻄـﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻗـﺪاﻣﺎت اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ از رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل  %۲۰ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده اﺳﺖ.
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وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻓﺮآوری ﺷﺪه
ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﻼـم ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺷﺎﻣـﻞ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و
ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ،اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،دارو  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣـﺪود ۴۰
درﺻـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﺧﯿﺮ ﮐﺸـﻮر و ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن را دو
ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮرﺳـﺘﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮزاذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و درآﻣــﺪ ﺳــﺮاﻧﻪ ﮐﺸـﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﯽ دارد ز ﯾـﺮا ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺪن اﺑﺰار ﻣـﺆﺛﺮی در ﮐـﺎﻫﺶ واردات
ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ارزآوری ﺻـﺎدراﺗﯽ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ از ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺷـﺪ
ﻫ ﻤ ﻪ ﺟﺎﻧ ﺒ ﻪ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣ ﻠ ﯽ ا ﺳ ﺖ .
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﺷـﻪ
از ﮐﺸـﻮر از ذﺧـﺎﯾﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ ،ﻏﻨﯽ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋـﺎﻟﯽ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ
ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ در ﺟﻬـﺎن دارای ﺑﻬﺘـﺮ ﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐـﺸﻮر اﺳـﺖ و ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸـﻮر اﯾﻔـﺎء ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ و در ﺻـﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺻـﻮﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺗﻐــﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨــﺪه ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸــﻬﺎی
ا ﻗﺘ ﺼﺎ د ی ﻧ ﻈﯿ ﺮ ﺻﻨ ﻌ ﺖ ،ﺳﺎ ﺧﺘ ﻤﺎ ن و ﮐ ﺸﺎو ر ز ی ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮرﺳـﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰ ﯾﺖ ﻧـﺴﺒﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی آن اﯾﺠـﺎد ﺷــﺪه و رﻗﺎﺑـﺖ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در آن در ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدش ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎد دارد ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﻤﺎد
اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻤﻌﺎون اداره ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
رﺳـﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑـﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻـ ،ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ و ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ۵۰درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و  ۵۰درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣ ﺬ ﮐ ﻮ ر ا ﺧﺘ ﺼﺎ ص ﯾﺎ ﻓﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۳ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ،اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش
در ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺰات ﭘــﺎﯾﻪ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴــﺘﻪ ﺷﺎﻣــﻞ آﻫــﻦ و ﻓﻮﻻــد ،ﻣﺲ ،روی و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿــﻮم و ...از
ا وﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﻫﺎ ی ﺗﺄ ﻣ ﯿ ﻦ ﻣﺎﻟ ﯽ ﺑﺎﻧ ﮏ ﻫﺎ ی ﻋﺎ ﻣ ﻞ ا ﺳ ﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل؛ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ ﺷـﻌﺎر
ﺳﺎل )۱۳۹۹ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ( و ﮐـﺎﻫﺶ آﺳـﯿﺐ ﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﮕـﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن را ﺳـﺮﻟﻮﺣﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ﯾﻬـﺎی ﺧـﻮد ﻗﺮار داده اﺳـﺖ؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ
ﺑﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی -ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﮐﻤـﮏ در راﺳـﺘﺎی ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮش ﺳـﺎﺑﻘﻪ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
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 ۷۰درﺻﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون اداره ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۰درﺻﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻓﺮآوری ﺷﺪه
ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ اﻗﻼـم ﺻــﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺷﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و
ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ،اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،دارو  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮرﺳـﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰ ﯾﺖ ﻧـﺴﺒﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی آن اﯾﺠـﺎد ﺷــﺪه و رﻗﺎﺑـﺖ
ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در آن در ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدش ﭼﺮخ اﻗﺘﺼـﺎد دارد ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﻤـﺎد
اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺘﻤﻌﺎون اداره ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨـﺎ ﺑﻪ
رﺳــﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧــﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑــﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻــ ،ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺘﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑﻪ ﺻـﻮرت
ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ و ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ۵۰درﺻــﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﮏ و  ۵۰درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳـﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣ ﺬ ﮐ ﻮ ر ا ﺧﺘ ﺼﺎ ص ﯾﺎ ﻓﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ.
 ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۳ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ،ﻣﺲ ،روی و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و...

اﮐﻮﻧـﺎ ﭘﺮﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،دﮐﺘﺮ ﻃـﺎﻫﺮه ﻧﻮرﺳـﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺰ از
دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ از رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل  %۲۰ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻓﺮآوری ﺷﺪه
ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﻼـم ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺷﺎﻣـﻞ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و
ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ،اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،دارو  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺣـﺪود ۴۰
درﺻـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﺧﯿﺮ ﮐﺸـﻮر و ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺿـﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن را دو
ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮرﺳـﺘﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮزاذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و درآﻣــﺪ ﺳــﺮاﻧﻪ ﮐﺸـﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﯽ دارد ز ﯾـﺮا ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺪن اﺑﺰار ﻣـﺆﺛﺮی در ﮐـﺎﻫﺶ واردات
ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ارزآوری ﺻـﺎدراﺗﯽ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ از ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺷـﺪ
ﻫ ﻤ ﻪ ﺟﺎﻧ ﺒ ﻪ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣ ﻠ ﯽ ا ﺳ ﺖ .
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﺷـﻪ
از ﮐﺸـﻮر از ذﺧـﺎﯾﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ ،ﻏﻨﯽ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋـﺎﻟﯽ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ
ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ در ﺟﻬـﺎن دارای ﺑﻬﺘـﺮ ﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐـﺸﻮر اﺳـﺖ و ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸـﻮر اﯾﻔـﺎء ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ و در ﺻـﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺻـﻮﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺗﻐــﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨــﺪه ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸــﻬﺎی
ا ﻗﺘ ﺼﺎ د ی ﻧ ﻈﯿ ﺮ ﺻﻨ ﻌ ﺖ ،ﺳﺎ ﺧﺘ ﻤﺎ ن و ﮐ ﺸﺎو ر ز ی ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۰

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮرﺳـﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰ ﯾﺖ ﻧـﺴﺒﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی آن اﯾﺠـﺎد ﺷــﺪه و رﻗﺎﺑـﺖ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در آن در ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدش ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎد دارد ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﻤﺎد
اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻤﻌﺎون اداره ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
رﺳـﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑـﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻـ ،ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ و ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ۵۰درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و  ۵۰درﺻـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣ ﺬ ﮐ ﻮ ر ا ﺧﺘ ﺼﺎ ص ﯾﺎ ﻓﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۳ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ،اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش
در ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺰات ﭘــﺎﯾﻪ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴــﺘﻪ ﺷﺎﻣــﻞ آﻫــﻦ و ﻓﻮﻻــد ،ﻣﺲ ،روی و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿــﻮم و ...از
ا وﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﻫﺎ ی ﺗﺄ ﻣ ﯿ ﻦ ﻣﺎﻟ ﯽ ﺑﺎﻧ ﮏ ﻫﺎ ی ﻋﺎ ﻣ ﻞ ا ﺳ ﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل؛ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ ﺷـﻌﺎر
ﺳﺎل )۱۳۹۹ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ( و ﮐـﺎﻫﺶ آﺳـﯿﺐ ﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﮕـﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن را ﺳـﺮﻟﻮﺣﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ﯾﻬـﺎی ﺧـﻮد ﻗﺮار داده اﺳـﺖ؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ
ﺑﺮای واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی -ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﮐﻤـﮏ در راﺳـﺘﺎی ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮش ﺳـﺎﺑﻘﻪ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.

۱۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤﻠ ﯿﻠ ﯽ ﭘﺎﯾ ﺸ ﮕ ﺮ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳

۲۹۴۳ 

۳

۲۲:۱۰

-paieshgar.ir/۷۰درﺻﺪ-از-ﺗﺴﻬﯿﻼت-اﮔﺰ ﯾﻢ-ﺑﺎﻧﮏ-در-اﺧﺘﯿﺎر/

۱۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

 | Zoodelزودل
 ﺗﻮﯾﯿﺘ ﺮ /

۰

۰

۰

۰

۱۳۶ 

۰

۰۹:۳۷

ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮑـﺎری در ﺣﻮزه ﻓﺮوش آﻧﻼـﯾﻦ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﺮد و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ زودل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
#ﻋﻤﺪه_ﻓﺮوﺷﯽ #ﻓﺮوش_ﻋﻤﺪه #زودل #ﻣﺎرﮐﺖ_ﭘﻠﯿﺲ
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ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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دو دﻟﯿـﻞ ﻣﻮﺟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿـﺮورت دارد از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺻـﺎدرات و
واردات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
دﻟﯿـﻞ اول آن ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼـف ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺣـﻮزه ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
ﻫـﺎی ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ ﻻـزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﯾﺎﺑ ﺪ .
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻﺎدرات رﮐﻦ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺣﺴــﺎس ﻣﯽ ﺷـﻮد ز ﯾﺮا اوﻻــ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﮐﺮوﻧـﺎ و ...
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮن و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ ﮐﺎﻣﻼـ ﯾـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳـﺖ رﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ
ﻣﺒـﺎدﻟﻪ ﺗﺠـﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻـن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ
ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۲

ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
 ...ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧــﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﺧﯿـﻞ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ دوﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و  ...ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.

۱۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۲:۴۷

اﯾﺮواﻧﯽ :دوﻟﺖ ﻧﺮخ ارز ﻣﺼﻮب را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮوه ﻋﻈﺎم را ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ  ،ﻗﺎ ﺿ ﯽ ﺻ ﻠ ﻮا ﺗ ﯽ  :ﻣﺎ ﺑ ﻪ ﺷ ﻤﺎ ﻣ ﻬ ﻠ ﺖ ﻣ ﯽ د ﻫ ﯿ ﻢ
 اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑـﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮوه ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﻋﻈﺎم ﺑﻪ ﻗﺼﺎوت ﻗﺎﺿـﯽ ﺻـﻠﻮات ﺻـﺒﺢ  ۱۰ﺗﯿﺮ
 ۱۳۹۹ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

اﻗﺘﺼـﺎدﮔﺮدان -ﻋﺒـﺎس اﯾﺮواﻧﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺘﻼـف ﻣـﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :آﻣﺎده اﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺮخ ارز ﻣﺼﻮب را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮوه ﻋﻈﺎم را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس اﯾﺮواﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﺮوه ﻋﻈﺎم ﻣﻬﻠﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اش را بﭘﺮدازد.
در اﯾـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ اﻇﻬـﺎرات ﺑـﺎزرس ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﺎزرﺳــﯽ ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﺷـﺎه ﻣﺤﻤــﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه
دادﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﻋﺒﺎس اﯾﺮواﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﺮوه ﻋﻈﺎم و دﺑﯿﺮ در ﯾﺎﺑﯿﮕﯽ وﮐﯿﻠﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ.
ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ رﺳـﺎﻧﻪای ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ ﻋﺒـﺎس اﯾﺮواﻧﯽ در اﯾﻦ دادﮔـﺎه ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﮐﻼ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺪﻫﯽ دار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﻧﯿﺰ اﺻﻼ ً ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪار ﯾﻢ و در ﺗﻮاﻓﻘﯽ  ۲۴ﻗﺴﻂ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﯾﮏ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺧﺘﻼف دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارز آزاد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﺎن ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ارز آزاد را ﻧﺪارﻧﺪ.
ا ﺧ ﺘ ﻼ ف ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧ ﮏ ﺳ ﭙ ﻪ ا ﺧ ﺘ ﻼ ف د ر ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ا ر ز ا ﺳ ﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﯿﺰان اﯾﺮواﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎ  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻮﻗﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮏ دادﯾﻢ و در ﺣﺎل ﭘﺮدﺗﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در آن زﻣﺎن  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت دادﻧﺪ.
آن زﻣﺎن دﻻر  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺎﻻـ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﺑﺮ اﺳـﺎس دﻻر اﻣﺮوز ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻦ وﺛﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ۱۰
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ارزش دارد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۵ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۳

ﻣـﺎ در دادﺳـﺮا ﻗـﻮل دادﯾـﻢ و ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ رﺳـﯿﺪﯾﻢ ،اﻣـﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ آن ﺗﻮاﻓـﻖ را ﻗﺒـﻮل
ﻧﮑﺮده.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه دادﺳـﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ  ۴۸۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن درﻫـﻢ ال ﺳـﯽ ﺑـﺎز ﮐﺮدهام درﺳـﺖ ﻧﯿﺴﺖ  ۶۸۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن درﻫﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهام.
ﺣﺮف ﻣـﻦ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﭼﺮا }وﻗـﺘﯽ{ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴــﮑﻦ ﺧـﺎﻧﻪ ﻣـﻦ را ﺗﻤﻠـﮏ ﮐﺮده از ﺑـﺪﻫﯽ ﮐـﻢ ﻧﮑﺮده اﺳـﺖ؟ ﭼﺮا وﻗـﺘﯽ ﭘـﻮل
ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﺮدهام از ﺑـﺪﻫﯽام ﮐـﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟اﯾﺮواﻧﯽ ﺑـﺎ رد اﺗﻬـﺎم ﺟﻌـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه دادﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﺿـﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤـﺎﻣﺶ
ﮐﺬب اﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ ﯾﮏ دﻻر ﻗﺎﭼﺎق ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮی آوردﯾﻢ.
ﻗ ﺎ ﺿ ﯽ ﺻ ﻠ ﻮا ﺗ ﯽ ﺑ ﻪ ا ﯾ ﺮ واﻧ ﯽ ﮔ ﻔ ﺖ  :ﺑ ﻪ ﺷ ﻤ ﺎ ا ﻋ ﻼ م ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻢ ﻗ ﺒ ﻞ ا ز ﺻ ﺪ و ر ﺣ ﮑ ﻢ ﺑ ﺎ ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﻫ ﺎ ﺗ ﺴ ﻮ ﯾ ﻪ ﮐ ﻨ ﯿ ﺪ .
اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت دادﮔﺎه اﺳﺖ.
ﻣ ﻦ ﻗ ﺒ ﻞ ا ز ﭘ ﺎ ﯾ ﺎ ن دا د ﮔ ﺎ ه ﺑ ﻪ ﺷ ﻤ ﺎ ﻣ ﻬ ﻠ ﺖ ﻣ ﯽ د ﻫ ﻢ ﺑ ﺎ ﺣ ﻀ ﻮ ر د ر ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﻫ ﺎ ﺗ ﺴ ﻮ ﯾ ﻪ ﮐ ﻨ ﯿ ﺪ .
اﯾﺮواﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﺮوه ﻋﻈﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻠﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ.
دوﻟﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺮخ ارز را در ﻣﺼﻮﺑﻪای اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﻣﯽﭘﺮدازم.
ﺻﺪدرﺻﺪ.
ﻣ ﻦ ﺑ ﻪ دﻧ ﺒ ﺎ ل ﺗ ﻮا ﻓ ﻖ ﻫ ﺴ ﺘ ﻢ .
 ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن درﻫﻢ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ دادهاﯾﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻦ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی دادﮔﺎه ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۱ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۹ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

۱۴
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۳:۵۸

ﺗﻼش ﺑﺮاي روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﻮد
 آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -ﺗﻼش ﺑﺮاي روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﻮد

ﭘﻮرآﺑﺎدی در ﺑﺎزدﯾـﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺳـﻔﺮاﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ-ﺳـﻌﯿﺪ ﭘﻮرآﺑﺎدی ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺠﻨﻮرد در
ﺑﺎزدﯾﺪ ازﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﻔﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺿﺮورت ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺷـﻌﺎر ﺳـﺎل ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد و اﻇﻬـﺎرداﺷﺖ :دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼـش ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی
ﺑﺎﯾ ﺪ ﻣ ﻀﺎ ﻋ ﻒ ﺷ ﻮ د.
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وی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻫـﺎی ﺑﺎﻻـی واﺣـﺪﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺘﺎن اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎ و
اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در راﺳﺘﺎی اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﭘﻮرآﺑـﺎدی ﺑﺮ ﻟﺰوم رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﻟﯿـﺪ در اﺳـﺘﺎن ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در
اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﺻـﻨﺎﯾﻊ و آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی آنﻫـﺎ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ر ﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻗﻮی و ﻣﺪون ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
وی ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷـﻬﺮک ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﺠﻨﻮرد ،ﺷﯿﺮوان و ﻓﺎروج ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه
اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸـﮑﻼت واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در
ﺟﻠﺴــﺎت ﺷـﻮرای ﮔﻔﺘﮕـﻮی دوﻟـﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ اﺳــﺘﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫــﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﮐﺸـﻮر و ﺑﺤﺮان
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﺷـﻬﺮک ﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺳـﻔﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻮﺟـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ارز ﻧﯿﻤـﺎﯾﯽ ،آﻧﺘﻦ دﻫﯽ
ﺿﻌﯿﻒ ﺷـﺒﮑﻪ ﻣﺨـﺎﺑﺮات )ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه( ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی و ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز  ،ﻋـﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ  ،ﻋـﺪم اوﻟﻮﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ...از اﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﻔﺮاﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎزدﯾــﺪ ﺑــﺎ ﺣﻀـﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن دﺳــﺘﮕﺎه ﻫــﺎی دوﻟـﺘﯽ اﺳــﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻣﻮرﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
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