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ﮔﺮوه ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤـﻪ :ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﺸـﺘﺮک رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﮐـﻪ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،اﻋﻀــﺎی ﻫﯿــﺎت ﻣــﺪﯾﺮه ،ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣــﻞ و ﻣــﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺿـﺮورت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻧ ﮑ ﻬﺎ ی ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ا ی د ر ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻣ ﺒﺎ ﺣ ﺜ ﯽ ﻣ ﻄ ﺮ ح ﺷ ﺪ .
ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﻠﺴﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺿـﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘـﺪم ﺑﻪ دﮐـﺘﺮ ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ارزی وﯾﮋه ﮐﺸـﻮر و
ﺗﺎﮐﯿـﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺎدرات و ارزآوری از ﻣﺴـﯿﺮ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﺎﻣﻞ و راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۸۳درﺻﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ارزی
و ﺗﻨﻬﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ر ﯾـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮑﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﺎ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در
ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر ،در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ رﻋـﺎﯾﺖ ﻧﺮخ  ۱۵درﺻـﺪ در ﺳـﻮد ﺳـﭙﺮده و اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
اﻣﮑــﺎن ﭼﻨــﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺟــﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺳـﭙﺮده ﻫـﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧــﺪارد و در اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﮑﯽ ﺑـﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ،
ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺧﻄﻮط اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗـﻮان ﺑﺎﻧـﮏ در اراﺋـﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر،
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑـﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق ،ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﻟﺤـﺎظ ﮐﻨـﺪ؛ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ ،اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻮده و ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ
ﻫـﺎی ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ در ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ
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ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ
درﺳﺖ ...

ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﻫـﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در دﯾﺪار
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۲

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 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
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
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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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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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬــﺎرداﺷﺖ :ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺧﺼـﻮص رﻓـﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﺮﻣﺪﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در
آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در دﯾـﺪار ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ
ﻓﻮق 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 اﺧﺘﯿـﺎرات ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی اراﺋﻪ ﮐﻨﯿـﺪ؛ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺤﺴـﻦ ﭘـﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﺲ از اﺳــﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را
ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺎﻣـﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ اﯾﻦ
روﯾـﻪ دو ﺳـﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد؛ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟـﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈــﺎراﺗﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات دارد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻞ
دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای ﺻــﺎدرات را در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﺸــﻮر و ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم ﺑــﻪ ارزآوری،
ﻫﻤﭽﻮن آب ﺣﯿـﺎت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات در ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮار دارد و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ 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.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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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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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.
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 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 .
 اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﯾـﺎزدﻫﻢ اداﻣـﻪ داد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ دوﻟـﺘﯽ ﺑـﻮدن ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ
دارد؛ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎری را در ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن 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 ﺗﺠـﺎرت  ،ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ داوراﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در آﺳــﺘﺎﻧﻪ 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 .
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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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
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 .
 /ﭘﺎﯾﺎ ن ﭘﯿﺎ م
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ﭘﯿــﺎم ﺗﺒﺮ ﯾــﮏ دﮐـﺘﺮ ﺑﻬﺰاد ﺷــﯿﺮی ﻧــﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿــﺎت ﻣــﺪﯾﺮه و ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺴـﺖ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺳـﺎﻟﺮوز
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
● ﺟ ﻨﺎ ب آ ﻗﺎ ی د ﮐ ﺘ ﺮ ﺻﺎﻟ ﺢ آﺑﺎ د ی
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎرﻣﺆﺛﺮی درﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی
ﮐﻼن ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
ﺑــﺪون ﺗﺮدﯾــﺪ ﺷــﺒﮑﻪ ﭘـﻮﻟﯽ و ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨــﺪی از اﻧــﺪﯾﺸﻪﻫـﺎی ﭘـﺎک ﻣــﺪﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬــﺪ و ﻣﺘــﺪﯾﻦ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ارزﻧﺪهای را درﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم آن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ
ﻋﺮض ﻧﻤـﻮده و اﻣﯿـﺪوارم ﻫﻤـﻮاره در ﭘﺮﺗـﻮ اﻟﻄـﺎف ﺣﻀـﺮت ﺣـﻖ در ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم ﻣﻘـﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
ﻣ ﻮ ﻓ ﻖ و ﻣ ﺆﯾ ﺪ ﺑﺎ ﺷﯿ ﺪ.
#دﮐﺘﺮﺷﯿﺮی #ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ_ﭘﺴﺖ_ﺑﺎﻧﮏ
#ﺗﺒﺮ ﯾﮏ #ﺗﺎﺳﯿﺲ #ﺑﺎﻧﮏ_ﺗﻮﺳﻌﻪ_ﺻﺎدرات_اﯾﺮان
@pbinews

۱۹
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان EDBI
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دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺟﺮ ﯾﺎن ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
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ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف
ارﺗﻘـﺎی ﺗـﻮان ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ .از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی اﯾـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
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