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

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  ۱۰۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺒﺮ اﻋﺪام ﯾﮏ ﻣﺠﺮم در ﻣﺸﻬﺪ
 رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ »ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺧﺒﺮ اﻋـﺪام ﯾﮏ ﻣﺠﺮم ﻣﺸـﻬﺪی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی« ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮد.
اﺗﺎق ﺧﺒﺮ  ۱۰۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﻪ زودی اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه  K۱۳۲ﺑﻪ زودی ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮح
ﻓﺮوش ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﺴﺎل ﻧﺪارد.
اﮐﻮﻓﺎرس  ۶۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ :ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ
 اﮐﻮﻓـﺎرس :ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ،اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺠﺎم ﺗﻮر و اﻋﺰام
ﺗﻮر ﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﺣﺎﻧﯽ :ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
 رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻞ رﺷـﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺷﻮد.
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﻃﺮح ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﻃﺮح ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ  ۴۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺮددﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد


ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﻧﻤــﺎﯾﯽ از ﮐﯿﻔﯽ اﻋﺠــﺎب اﻧﮕﯿﺰ در اوﻟﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ دادﮔــﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣــﺪﯾﺮان ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی /رﺷـﻮهﻫــﺎی ﻣﯿﻠﯿـﺎردی
ﺑﺪﻫﮑﺎران ارزی در ﻗﺒﺎل ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی


ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻫﻤﻪ ﻧﯿﻮز  ۴۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺨﺖ رواﻧﭽﯽ :اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ
 ﺗﺨﺖ رواﻧﭽﯽ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن را ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘـﺎری در ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ،ﺣﻖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺣﻖ ﺣﯿـﺎت ﻣﺮدم
اﯾﺮان و ﻣﺼــﺪاق ﺑـﺎرز ﺗﺮور ﯾﺴـﻢ و در اﺑﻌـﺎد ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﺗﺮور ﯾﺴـﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﻮاﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﺎﻣــﺪاﻧﻪ ﻣﺮدم ﻋـﺎدی را ﻫـﺪف ﻗﺮار داده و
ﻣ ﻮ ﺟﺒﺎ ت ﺻ ﺪ ﻣﺎ ت ﺑ ﺴﯿﺎ ر ی ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

واﮐﻨﺶ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ »ﻃﺮح ﺳﻮال از رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
 آﺧﺮ ﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ ﻫــﺎی دﻧﯿــﺎی ﺳــﯿﺎﺳﺖ از ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﯾﺮان در آﺧﺮ ﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳــﯽ؛ ﺳــﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ،اﺧﺒـﺎر
ﻣ ﺠﻠ ﺲ و د وﻟ ﺖ و . . .
اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺷﻮک ﺑﻪ آﺑﯽﻫﺎ؛ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﺑﺎز ﯾﮑﻨﺎن ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ


ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

۵

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۵

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ

۵

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۵

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۲

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

۱

ﮔﺴﺘﺮش

۱

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارزﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
را دار ﯾﻢ
ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﻮرس
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ر ﯾﻤﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ رﮐﻮد ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی را دار ﯾﻢ
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی
ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د
روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ
اﺗﺎق اﯾﺮان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
اﯾﺮﻧﺎ

۱۶

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۱:۳۱



اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
 ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﺟ ﻤﻠ ﻪ

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۱ :ﺟﻮﻻی  ۱۱:۲۷ - ۲۰۲۰ق.


ظ ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ۷۰۳۲۴ :ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ

ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در دﯾــﺪار ﺑـﺎ ﻣــﺪﯾﺮان اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠـﺐ ﻓـﻮق اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻄﺮح ﺷــﺪه در ﺟﻬﺖ
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻣﻼـ درﺳـﺖ و ﺑﻪ ﺟـﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣـﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﮐﻪ در ﯾـﺪ اﺧﺘﯿـﺎرات
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی اراﺋﻪ ﮐﻨﯿـﺪ؛ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺘﭙﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺧﺼﻮص
رﻓﻊ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۱۱ :ﺟﻮﻻی  ۱۱:۲۷ - ۲۰۲۰ق.
ظ ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ۷۰۳۲۴ :ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در دﯾـﺪار ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓـﻮق اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در ﺟﻬﺖ
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﮐﻪ در ﯾـﺪ اﺧﺘﯿﺎرات
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی اراﺋﻪ ﮐﻨﯿـﺪ؛ ﺗﻼـش ﻣـﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﺳـﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
را ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ
روﯾـﻪ دو ﺳـﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟـﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈــﺎراﺗﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات دارد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻞ
دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای ﺻــﺎدرات را در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم ﺑــﻪ ارزآوری،
ﻫﻤﭽﻮن آب ﺣﯿـﺎت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار دارد و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد
و ﮔﻔـﺖ :ر ﯾﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼـم ﮐﺮده ﮐـﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺻﺎدرات ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴـﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ از ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧـﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻓﻌﻠﯽ و ﺣـﺘﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز در
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ارزآوری را
ﺗﺪاوم دﻫﯿﻢ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :اﻣﺮوز آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ده ﻫـﺎ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﺮده ﺗـﺎ اﯾﺮان را در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دﺷـﻤﻦ اﺳﺖ؛ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷــﺪه ،ﺣــﺎل ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾــﺎ ﻣـﺎ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺟﻨـﮓ آﻣـﺎده ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﯾـﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔـﺖ :درﺧـﻮاﺳﺖ ﻣـﺎ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﻮﻓﻖ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ
روی ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ دوﻟــﺘﯽ ﺑــﻮدن،
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ دارد؛ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘـﺎری را
در ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳـﻮی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿـﺎز ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﻧﯿـﺎز اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﺪوﯾﺖ ﻫـﺎی
د وﻟ ﺘ ﯽ د ر ا ﯾ ﻦ ﺑﺎﻧ ﮏ ا ﺳ ﺖ .
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و آن را از ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ
ﺧـﺎرج ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﻮد اﻋﻢ از
اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻــت ارزی ﮔﻔــﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺤﺚ
ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان وارد
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
دوﻟﺖ از ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه
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ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻫـﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در دﯾﺪار
ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓـﻮق اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات
ﮐﺎﻣﻼـ درﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺟـﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﻢ ﻣـﻮارد ﻣﻄﺮوﺣـﻪ را ﮐـﻪ در ﯾــﺪ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻣﺠﻠﺲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﺳـﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را
ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺎﻣـﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ اﯾﻦ
روﯾـﻪ دو ﺳـﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟـﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈــﺎراﺗﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات دارد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻞ
دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای ﺻــﺎدرات را در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم ﺑــﻪ ارزآوری،
ﻫﻤﭽﻮن آب ﺣﯿـﺎت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار دارد و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺣـﺎﻣﯽ ﺻـﺎدرات ،در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻫـﺎی ﻻـزم را اﻧﺠـﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴـﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ از ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧـﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻓﻌﻠﯽ و ﺣـﺘﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز در
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ارزآوری را
ﺗﺪاوم دﻫﯿﻢ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :اﻣﺮوز آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ده ﻫـﺎ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﺮده ﺗـﺎ اﯾﺮان را در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دﺷـﻤﻦ اﺳﺖ؛ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷــﺪه ،ﺣــﺎل ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾـﺎ ﻣـﺎ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺟﻨـﮓ آﻣـﺎده ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﯾـﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔـﺖ :درﺧـﻮاﺳﺖ ﻣـﺎ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﻮﻓﻖ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ
روی ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ دوﻟــﺘﯽ ﺑــﻮدن،
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ دارد؛ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘـﺎری را
در ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳـﻮی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿـﺎز ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﻧﯿـﺎز اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﺪوﯾﺖ ﻫـﺎی
د وﻟ ﺘ ﯽ د ر ا ﯾ ﻦ ﺑﺎﻧ ﮏ ا ﺳ ﺖ .
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و آن را از ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ
ﺧـﺎرج ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﻮد اﻋﻢ از
اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻــت ارزی ﮔﻔــﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺤﺚ
ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان وارد
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
دوﻟﺖ از ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
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اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ
 ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﺟ ﻤﻠ ﻪ

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ
درﺳـﺖ و ﺑﺠـﺎ و ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺟﺮ ﯾـﺎن ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان…

ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻫـﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در دﯾـﺪار ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ
را ﮐـﻪ در ﯾـﺪ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻣﺠﻠﺲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی اراﺋـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ؛ ﺗﻼـش ﻣـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن
ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﺳـﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
را ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ
روﯾـﻪ دو ﺳـﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟـﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈــﺎراﺗﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات دارد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻞ
دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای ﺻــﺎدرات را در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم ﺑــﻪ ارزآوری،
ﻫﻤﭽﻮن آب ﺣﯿـﺎت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار دارد و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد
و ﮔﻔـﺖ :ر ﯾﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼـم ﮐﺮده ﮐـﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺻﺎدرات ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴـﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ از ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧـﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻓﻌﻠﯽ و ﺣـﺘﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز در
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ارزآوری را
ﺗﺪاوم دﻫﯿﻢ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :اﻣﺮوز آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ده ﻫـﺎ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﺮده ﺗـﺎ اﯾﺮان را در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دﺷـﻤﻦ اﺳﺖ؛ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﺪه ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒـﻮر ﻣﻮﻓـﻖ از ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی ﭘﯿﺶ روی
ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ دوﻟــﺘﯽ ﺑــﻮدن،
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ دارد؛ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘـﺎری را
در ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳـﻮی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿـﺎز ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﻧﯿـﺎز اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﺪوﯾﺖ ﻫـﺎی
د وﻟ ﺘ ﯽ د ر ا ﯾ ﻦ ﺑﺎﻧ ﮏ ا ﺳ ﺖ .
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و آن را از ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ
ﺧـﺎرج ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﻮد اﻋﻢ از
اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻــت ارزی ﮔﻔــﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺤﺚ
ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان وارد
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
دوﻟﺖ از ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻫـﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در دﯾﺪار
ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓـﻮق اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات
ﮐﺎﻣﻼـ درﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺟـﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﻢ ﻣـﻮارد ﻣﻄﺮوﺣـﻪ را ﮐـﻪ در ﯾــﺪ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻣﺠﻠﺲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﺳـﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
را ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ
روﯾـﻪ دو ﺳـﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟـﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈــﺎراﺗﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات دارد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻞ
دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای ﺻــﺎدرات را در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم ﺑــﻪ ارزآوری،
ﻫﻤﭽﻮن آب ﺣﯿـﺎت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار دارد و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺣـﺎﻣﯽ ﺻـﺎدرات ،در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻫـﺎی ﻻـزم را اﻧﺠـﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴـﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ از ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧـﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻓﻌﻠﯽ و ﺣـﺘﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز در
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ارزآوری را
ﺗﺪاوم دﻫﯿﻢ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :اﻣﺮوز آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ده ﻫـﺎ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﺮده ﺗـﺎ اﯾﺮان را در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دﺷـﻤﻦ اﺳﺖ؛ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷــﺪه ،ﺣــﺎل ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾـﺎ ﻣـﺎ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺟﻨـﮓ آﻣـﺎده ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﯾـﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔـﺖ :درﺧـﻮاﺳﺖ ﻣـﺎ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﻮﻓﻖ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ
روی ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۲

ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ دوﻟــﺘﯽ ﺑــﻮدن،
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ دارد؛ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘـﺎری را
در ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳـﻮی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿـﺎز ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﻧﯿـﺎز اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﺪوﯾﺖ ﻫـﺎی
د وﻟ ﺘ ﯽ د ر ا ﯾ ﻦ ﺑﺎﻧ ﮏ ا ﺳ ﺖ .
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و آن را از ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ
ﺧـﺎرج ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﻮد اﻋﻢ از
اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻــت ارزی ﮔﻔــﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺤﺚ
ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان وارد
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
دوﻟﺖ از ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


 ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ

ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺑـﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ،ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
 وی ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ
ﮐﺮد :ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼـم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣـﺪود  ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣـﺎﻣﯽ ﺻـﺎدرات ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .
 ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻــت ارزی ﮔﻔـﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺤﺚ
ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد؛ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑــﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄـﻮر ﻣﯽﺗـﻮان وارد
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۳

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌـﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارزﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  ،ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ داوراﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴـﺖ و
ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات
ﮐ ﺸﻮر ا ﺳ ﺖ.
ﻧﻤﺎﻧـﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮﻣـﺎن و راور در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﭘﺲ از اﺳــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻨـﺎﺳﺐ داﻧﺴـﺖ و
اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺎﻣـﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈـﺎراﺗﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دارﻧـﺪ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات
ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د .
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای اﺳـــﻼﻣﯽ ﺻــﺎدرات را در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم ﺑﻪ
ارزآوری ،ﻫﻤﭽــﻮن آب ﺣﯿـــﺎت داﻧﺴــﺖ و اﺿـــﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻮﺿــﻮع روﻧــﻖ ﺻــﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻗﺮار دارد و در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﮐﺴـﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﺒﻮده و ﺑﺴـﯿﺎر
ﺣﺎﺋ ﺰ ا ﻫ ﻤ ﯿ ﺖ ا ﺳ ﺖ .
 ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺑـﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ،ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺿـﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد و ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ
ﮐﺮد :ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣـﺪود  ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺻﺎدرات ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌـﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز
ﺧـﻮد ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای آن ﭼـﺎره
اﻧ ﺪ ﯾ ﺸ ﯽ ﺷ ﻮ د .
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗـﺪ وارد ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺧــﻮد را ﺑﺮای ﺷــﺮاﯾﻂ دﺷــﻮار ﻓﻌﻠﯽ و ﺣــﺘﯽ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺳــﺨﺖ ﺗﺮ ﺑــﻪ دوﻟــﺖ اراﺋــﻪ ﮐﻨــﺪ و اداﻣـﻪ داد:
ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ارزآوری را ﺗﺪاوم دﻫﯿﻢ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ .
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ده ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺴـﯿﺞ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﺮان را
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در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی زﻣﯿـﻦﮔﯿﺮ ﮐﻨـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ روﯾﮑﺮد ،آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دﺷـﻤﻦ اﺳﺖ؛
آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﻗـﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺷـﺪه ،ﺣـﺎل ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾـﺎ ﻣـﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨـﮓ آﻣـﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ وی
اﻓﺰود :درﺧﻮاﺳﺖ ﻣـﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر
ﻣﻮﻓﻖ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .
ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺣــﺪاﻗﻞ ﻣﻌـﺎدل ﯾـﮏ ﭼﻬـﺎرم ﻇﺮﻓﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر در ﺣـﻮزه
ﺻــﺎدرات ﺗﺴــﻬﯿﻼت و ﺧــﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ ﮐﻨــﺪ؛ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ اداﻣـﻪ داد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ دوﻟـﺘﯽ ﺑـﻮدن ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ
دارد؛ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺳﺎﺧﺘـﺎری را در ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :اﯾـﻦ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺟـﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ از ﻣﺴــﯿﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﮔﺮدش ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﺪوﯾﺖ
ﻫﺎ ی د وﻟ ﺘ ﯽ د ر ا ﯾ ﻦ ﺑﺎﻧ ﮏ ا ﺳ ﺖ .
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾـﺪ ﺑﺘﻮان ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و آن را
از ﺣــﺎﻟﺖ دوﻟـﺘﯽ ﺧـﺎرج ﮐﺮد ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾــﺪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺟﻬـﺎﻧﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد اﻋﻢ از اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .
ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻــت ارزی ﮔﻔــﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺤﺚ
ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد؛ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄـﻮر ﻣﯽﺗﻮان وارد
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
دوﻟﺖ از ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻘﺼﺪی را دار ﯾﻢ
 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ۱۵۵۵۵۵ :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات :اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی را
دار ﯾﻤﭙﺎﯾﮕــﺎه ﺧــﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮدم :ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮔﻔــﺖ :آﻣــﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﺠــﺎﯾﯽ وﺟــﻮه ارزی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی را دار ﯾﻢ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از ﺗﺴــﻨﯿﻢ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸــﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺑـﻪ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎرداﺷﺖ ۱۹ :ﺗﯿﺮ ﺑﺎﻧـﮏ وارد ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎل ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺷـﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۵

در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ارزﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اداره ﮐﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر
از ﻣﺤـﻞ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ
ا ﺳ ﺖ  ،د و ﭼ ﻨ ﺪا ن ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ در ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ داﺷﺘﯿﻢ،
ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ﺣـﺘﯽ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ در
اوج ﺑﻮد ﺑﺎزﻫﻢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑـﻪ ﻫﯿــﭻ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧــﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اداﻣـﻪ داد :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﻣﻮال ﻣﺎزادﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :درﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی اﺳﺖ ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان و ﺷـﺮاﯾﻂ ارزی
 ۱۱درﺻﺪ ودر ﺑﺨﺶ ر ﯾﺎﻟﯽ  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘـﻪ ﺳــﻌﯽ ﮐﺮدﯾـﻢ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ اﺳــﯿﺐ دﯾـﺪه اﻧـﺪ را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اداﻣﻪ ﺿـﻤﻦ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮدﻣﺎن  ۱۴اﻟﯽ  ۱۴٫۵درﺻﺪ اﺳﺖ،
ﮔﻔــﺖ :ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﯾــﻢ ﮐـﻪ ﻃﺒــﻖ ﯾﮑﯽ از ﻣــﻮاد اﯾـﻦ ﺑﺴــﺘﻪ ﻧﺮخ ﺳــﻮد
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ  ۱۲درﺻـﺪ اﺳﺖ؛ ﺣـﺪود  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻨﺎ را ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؛
اﯾﻦ روﻧﺪ از ﻣﺮداد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
اﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺗﻤﺎم ارزی ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اورده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺳـﻨﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و ر ﯾﺎل اﻧﺮا ﻫﻤﺎن روز
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه وار ﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻔﺮوﺷــﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ  ۲ﻫﺰار دﻻــر  ۲ﻫﺰار دﻻــر ﺑﻔﺮوﺷــﻨﺪ وﻟﯽ ﻣـﺎ ﯾﮑﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺮخ روز اﯾﻦ
ﺧﺮ ﯾﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﺟﻮه ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی را دار ﯾﻢ.
views ۳

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۲:۲۳

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﻮرس
 ﮔﺴﺘﺮش /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮﻧﺎ

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ،ﺧﺒﺮ داد.

ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم
دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ،ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ درﺣـﺎلﺣﺎﺿـﺮ در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۶

ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم ﺑﻮده و  ۲۵درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﺑـﺎره ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ ﻫﻢ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۶۴ 

۲۴۳۹۴ 

۶۴ 

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

۱۲:۲۲

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی را دار ﯾﻢ
❇ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﺟﻮه ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی را دار ﯾﻢ.
️

@BankeMardom

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۸ 

۷۱۳ 

۱۴ 

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

۱۱:۵۰

ﻫ ﻢ ا ﮐﻨﻮ ن
❇ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
️
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۷

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
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ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ
درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺑﺎﻧﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس  ,ﺻﻨﻌﺖ و
ﺗﺠﺎرت

ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼــﺎد،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿـﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در دﯾـﺪار ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓـﻮق اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در ﺟﻬﺖ
ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﮐﻪ در ﯾـﺪ اﺧﺘﯿﺎرات
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی اراﺋﻪ ﮐﻨﯿـﺪ؛ ﺗﻼـش ﻣـﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﺳـﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
را ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ
روﯾـﻪ دو ﺳـﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟـﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈــﺎراﺗﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات دارد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻞ
دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای ﺻــﺎدرات را در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم ﺑــﻪ ارزآوری،
ﻫﻤﭽﻮن آب ﺣﯿـﺎت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار دارد و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و دوران ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اداره ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد
و ﮔﻔـﺖ :ر ﯾﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼـم ﮐﺮده ﮐـﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ارز ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﻧﮕﺸـﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺻﺎدرات ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻌﺪد ﻧﺮخ ارز را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴـﺖ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ از ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧـﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار ﻓﻌﻠﯽ و ﺣـﺘﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮوز در
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ارزآوری را
ﺗﺪاوم دﻫﯿﻢ؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از روﯾﮑﺮد ﻋﺎدی در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ.
وی اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ :اﻣﺮوز آﻣﺮ ﯾﮑــﺎ ده ﻫـﺎ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﺮده ﺗـﺎ اﯾﺮان را در ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،آراﯾﺶ ﺟﻨﮕﯽ دﺷـﻤﻦ اﺳﺖ؛ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷــﺪه ،ﺣــﺎل ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾــﺎ ﻣـﺎ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺟﻨـﮓ آﻣـﺎده ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﯾـﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔـﺖ :درﺧـﻮاﺳﺖ ﻣـﺎ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ،راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﻮﻓﻖ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ
روی ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮر در اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ دوﻟــﺘﯽ ﺑــﻮدن،
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ دارد؛ از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘـﺎری را
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۹

در ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳـﻮی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿـﺎز ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﻧﯿـﺎز اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﺪوﯾﺖ ﻫـﺎی
د وﻟ ﺘ ﯽ د ر ا ﯾ ﻦ ﺑﺎﻧ ﮏ ا ﺳ ﺖ .
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و آن را از ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ
ﺧـﺎرج ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﻮد اﻋﻢ از
اراﺋﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻــت ارزی ﮔﻔــﺖ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ارزﻫــﺎی دﯾﺠﯿﺘــﺎل در ﺑﺤﺚ
ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان وارد
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
دوﻟﺖ از ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ر ﯾﻤﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در اﻃﻼﻋﯿﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ر ﯾﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ آدرس .WWW

ﻧﺮم اﻓﺰار ر ﯾﻤـﺎ )ﺗﻮﻟﯿــﺪ رﻣﺰ ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮای ﮐـﺎرت ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ( ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن در ﭼﻨـﺪ ﻧـﻮﺑﺖ ﺑـﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در اﻃﻼﻋﯿﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ر ﯾﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ آدرس .WWW
)iredbiﺑﺨﺶ ﺧــﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿــﮏ اﻓﻌﺎﻟﺴــﺎزی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ( ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺼـﺐ و راه اﻧــﺪازی ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣــﺬﮐﻮر اﻗــﺪام
ﻧ ﻤﺎﯾﻨ ﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۰

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۹:۵۱

ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ رﮐﻮد ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 اﺗﺎق اﯾﺮان /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

ﺳﻌﯿـﺪ ﭘﻮرآﺑـﺎدی ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺠﻨـﻮرد ﺿــﻤﻦ ﺑﺎزدﯾـﺪ از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی و ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴــﺘﻘﺮ در ﺷــﻬﺮکﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻣـﺎﻧﻪ و
ﺳﻤﻠﻘﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌــﺎدن و ﮐﺸــﺎورزی ﺑﺠﻨـﻮرد در ﺑﺎزدﯾــﺪ از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی – ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴــﺘﻘﺮ در
ﺷﻬﺮکﻫـﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻣـﺎﻧﻪ و ﺳــﻤﻠﻘﺎن ﻫــﺪف از اﯾـﻦ ﺑﺎزدﯾــﺪ را ﺳــﻨﺠﺶ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺸــﮑﻼت
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ رﮐﻮد ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺳﻌﯿـﺪ ﭘﻮرآﺑﺎدی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
او ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻨﮑـﻪ در اﯾـﻦ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن دﺳــﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎت ،ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻـﻤﺖ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات ،ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺳـﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن ،وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻋﺪم ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﺖ
از ﻃﺮح ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﯾﺎراﻧﻪای ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻘﺴـﯿﻂ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺬر ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎزار ﻓﺮوش و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﮔﺎز واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺷـﻬﺮکﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺎق ﺑﺠﻨﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮ رﻓﻊ
و ﺗ ﻌ ﺪ ﯾ ﻞ آﻧ ﻬ ﺎ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۱:۵۰



ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی را
دا ر ﯾ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﺟﻮه ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ از ﻫﺮ ﻣﺒـﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻘﺼﺪی را دار ﯾﻢ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی اﻓﺰود :درﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ارزی اﺳﺖ ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان و ﺷـﺮاﯾﻂ ارزی
 ۱۱درﺻﺪ ودر ﺑﺨﺶ ر ﯾﺎﻟﯽ  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.


 ۵درﺻـﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﻪ

ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ  ۱۲درﺻـﺪ اﺳﺖ؛ ﺣﺪود  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
 وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨــﺪ ﺑﻔﺮوﺷــﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ  ۲ﻫﺰار دﻻــر  ۲ﻫﺰار دﻻــر ﺑﻔﺮوﺷــﻨﺪ وﻟﯽ ﻣـﺎ ﯾﮑﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺮخ روز اﯾﻦ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺧﺮ ﯾﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴـﻨﯿﻢ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎرداﺷﺖ ۱۹ :ﺗﯿﺮ ﺑﺎﻧـﮏ وارد ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎل ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺷـﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی
در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ارزﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اداره ﮐﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر
از ﻣﺤـﻞ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ
ا ﺳ ﺖ  ،د و ﭼ ﻨ ﺪا ن ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ در ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ داﺷﺘﯿﻢ،
ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ﺣـﺘﯽ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ در
اوج ﺑﻮد ﺑﺎزﻫﻢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑـﻪ ﻫﯿــﭻ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧــﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اداﻣـﻪ داد :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﻣﻮال ﻣﺎزادﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :درﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی اﺳﺖ ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان و ﺷـﺮاﯾﻂ ارزی
 ۱۱درﺻﺪ ودر ﺑﺨﺶ ر ﯾﺎﻟﯽ  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘـﻪ ﺳــﻌﯽ ﮐﺮدﯾـﻢ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ اﺳــﯿﺐ دﯾـﺪه اﻧـﺪ را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮدﻣﺎن  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻـﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒـﻖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﻪ
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ؛ ﺣﺪود  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻨﺎ را ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؛
اﯾﻦ روﻧﺪ از ﻣﺮداد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
اﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺗﻤﺎم ارزی ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اورده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺳـﻨﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و ر ﯾﺎل اﻧﺮا ﻫﻤﺎن روز
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه وار ﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻔﺮوﺷــﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ  ۲ﻫﺰار دﻻــر  ۲ﻫﺰار دﻻــر ﺑﻔﺮوﺷــﻨﺪ وﻟﯽ ﻣـﺎ ﯾﮑﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺮخ روز اﯾﻦ
ﺧﺮ ﯾﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﺟﻮه ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی را دار ﯾﻢ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /
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ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس
 اﯾﺮﻧﺎ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﺑﺎﻧ ﮏ

ﺗﻬﺮان -اﯾﺮﻧﺎ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.

»ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی« روز ﺷـﻨﺒﻪ در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم ﺑﻮده و  ۲۵درﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﺑـﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اداﻣﻪ دارد...

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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