ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 8آﺑﺎن ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻣﻮج رﺳﺎ  ۱۰۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد /اراﺋﻪ ﺑﺴـﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﺳـﯿﺐدﯾـﺪه از
ﮐ ﺮ وﻧﺎ


ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ  ۷۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺎﯾﺖ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب
 ﺷــﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام ،ﺣﺴـﺎب رﺳـﻤﯽ ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ رﻫـﺒﺮ اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺮاﻧﺴـﻮی را ﻣﺴـﺪود ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دو ﻫﻔﺘﻪای ﺗﻬﺮان رای دادﻧﺪ؟
 اﻋﻀـﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ﺣـﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ای اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن در راﺳـﺘﺎی ﻗﻄﻊ زﻧﺠﯿﺮه ﮐﺮوﻧﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان رﺷﺪ ۵۴درﺻـﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻓﺮوش  ۲۵۰ﻫﺰار ﺧﻮدرو در  ۷ﻣﺎه /دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ
ﮐ ﺴﺮ ی ﻗ ﻄﻌﻪ اﻋ ﻼم ﺷﺪ


ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از دﺳﺖ داد
 ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺛﺮوﺗﺶ را در ﯾﮏ روز از دﺳﺖ داد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻓﺮدا ﺷﺐ وار ﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد
 ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪﺳﺎزی ﯾـﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻓﺮدا  ۱۰آﺑـﺎن  ۹۹دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﯾـﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﺧـﺎﻧﻮار
وار ﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺎ ﻣﺎﻧ ﺪ ﮔﺎ ن ﺛ ﺒ ﺖﻧﺎ م ﻣ ﺴ ﮑ ﻦ ﻣﻠ ﯽ ﭼ ﻪ ﺑﺎ ﯾ ﺪ ﺑ ﮑ ﻨ ﻨ ﺪ ؟
 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻠﯽ ﻗﻄﻌﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑﯿﻔﺘـﺪ ﻣـﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺎرغ ﺷـﺪن از اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗـﺪام ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۱

د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر آ ﻏﺎ ز ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
ﺑﺎﻧﻮ ﻧﯿﻮز  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آر ﯾـﺎ ﺑـﺎﻧﻮ | آﻣـﺎر ﻣﻬـﻢ ﮐﻨﮑـﻮر اﻣﺴـﺎل ۱۸۹ /ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﻨﮑــﻮر ﺳﺮاﺳــﺮی ﻗﺒـﻮل ﺷﺪﻧــﺪ ۵۳.۶ /درﺻـﺪ ﻗﺒـﻮل ﺷـﺪﮔﺎن زن
ﻫ ﺴﺘﻨ ﺪ


ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺻﻨﻌﺘﯽ


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐ ﺮ وﻧﺎ ی ﻗﺎﻟ ﯿ ﺒﺎ ف ﺧ ﻔ ﯿ ﻒ ا ﺳ ﺖ
 ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷـﺨﺒﺘﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف از ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری در وﺿـﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻔﯿﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری )ﮐﻮوﯾﺪ (۱۹-ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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۲

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

روزﻧﺎﻣﻪ راه ﻣﺮدم

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﻮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۴

روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮآﻣﺪ

در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﻮ

روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮآﻣﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻻی ۸۰
درﺻﺪ اﺳﺖ
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۳

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

۳

۷
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹

ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۰۷:۰۰

ﻣﻌـﺎون اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧـﺪه ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،رﺿـﺎ ﺳﺎﻋــﺪی ﻓﺮ ،اﻓﺰود :ﺷــﺮط در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﻨﮕـﺎﻫﯽ از ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑـﺎﻧﻪ ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،اﻣﮑـﺎن ﺛﺒـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت آن در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑـﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻫـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ
ﯾﺎدﺷﺪه) ۱۵درﺻﺪ( را دارﻧﺪ ،از ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﻔﺎف ﺧﻮد را ﺑـﺎ اﻣﻀـﺎ و ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
وﺛﯿﻘﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺧﺘﯿـﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﻗﺒﺎل
اراﺋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪارک اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺮای ﻣـﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﺮف ﺻﺎدرات ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ در
ﻣﺴــﯿﺮ ﺻـﺎدرات ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﻨـﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣــﺪ ،ﺟﺮ ﯾﻤـﻪ ای ﺑﺮای ﻋــﺪم اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬــﺪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﻋﺪی ﻓﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ،ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ
رﻋـﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﻠﺰﻣﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ اﻃﻼع داده و اﺳـﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ در ﺻﻮرت
ﻣﻮﺟﻪ و ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﻫـﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی
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روزﻧﺎﻣﻪ راه ﻣﺮدم

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﻮ

روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮآﻣﺪ

۴

۷
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹

در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
 روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮآﻣﺪ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۰۷:۰۰

در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﻣـﺪارک ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان او ﮔﻔـﺖ:
ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﻔﺎف و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدﺳــﺮآﻣﺪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،رﺿـﺎ س اﻋــﺪی ﻓﺮ ،اﻓﺰود :ﺷــﺮط
در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪی از ﺗﺴﯿﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎﺗﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﻨﮕـﺎﻫﯽ از ﺗﺴـﺖ ﻣﺎﻟﮑـﺎﺗﻪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،اﻣﮑـﺎن ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋـﺎت آن در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻴﺎﻻت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑـﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻫـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺣـﺪاﻗﻞ  ۱۵درﻣـﺎن ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﺎه ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺮای دﺳــﺘﮕﺎه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﺴـﺖ
ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه )  ۱۵در ﺣﻤﺪ ( را دارﻧﺪ ،از ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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۵

ﻣﻌﺎون اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﻀﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ و
ﻧﺒﻘﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺧﺘﯿـﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ .ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﻗﺒﺎل
اراﺋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪارک اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺘﺎن.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی
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روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﻮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۷

۶۵۲ 

۷

۰۹:۲۱

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۴۱درﺻـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺧﻮد در ﺳـﺎل  ۹۸را ﺑـﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۴۸،۸۴۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و
ﻣ ﻌ ﺪ ن ا ﺧ ﺘ ﺼ ﺎ ص دا د .
@int_trade

۷
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات :رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻﺪ اﺳﺖ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد /
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۸

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﯾﺴـﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳـﺎﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آﻧﻬﺎ از
 ۸۰درﺻـﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻـ اﺳﺖ.ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺮادی ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ
ارزی ﺧـﻮد را اﻧﺠـﺎم ﻧـﺪاده ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣﯿﺸـﻮد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸــﯽ از ارزﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧــﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻣــﺬاﮐﺮه و دﻟﯿـﻞ ﻋــﺪم ﺑﺮﮔﺸـﺖ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ز ﯾﺮا ،ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت
ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﯾـﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی آﻧﻬـﺎ ﮐﻤـﺘﺮ از  ۸۰درﺻـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻌـﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ وﯾﮋه ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﺸـﻮر
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۹

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ آن ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺎت ارزی و ﻫﻢ ر ﯾﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از زﻣـﺎن ﺗﺎﺳـﯿﺲ در  ۲۷ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﻘـﺎل
ﮔﺎز ،ﺑﺮق و ...ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارزﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،رﻓـﻊ ﺗﻌﻬـﺪ واردات و اراﺋﻪ
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺑﺎ | اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺷـﺮاﯾﻂ آن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ و  ..ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺿــﻤﻦ اﻋﻼـم ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی و ر ﯾـﺎﻟﯽ در ﻧﯿﻤـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ اﻣﺴـﺎل،
ﮔﻔـﺖ :زﻣــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿــﺪا | ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ،ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزی ﮐـﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن
در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷـﺪه و ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
و داﺷــﺘﻦ ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﺷــﺮط ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ؟ داﺷــﺘﻦ ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﺮای
در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ز ﯾﺮا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﭼﻮن
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮدن ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨــﺪه ﺑﺎﯾــﺪ اﺳــﻨﺎد ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ اراﺋـﻪ دﻫــﺪ و اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﻗﺼــﺪ ﺻـﺎدرات دارﻧــﺪ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺤﻮﯾـﻞ دﻫﻨـﺪ و در ﮐﻨـﺎر آن ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪه ای ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان رﺗﺒﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬـﺎن را ارﺗﻘـﺎ داد؟ اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ از ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از . ۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻦ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ.در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻊ ﺻـﺎدرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗـﺎ از
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮوژه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر و ارزآوری ﭼﻮن ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻـد در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌـﺪادی از آﻧﻬـﺎ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺴـﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻓﻮﻻـدی ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻫـﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺳــﻤﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺎ
آﺧﺮﺳـﺎل ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑﺎﻧـﮏ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫـﺎ ﺣـﺪود دو
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻻـ ﻣﯽ ﺑﺮد.از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫـﺎ را در ﺳـﻄﻮح ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات را ﺗﺸـﺪﯾﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﮐﻨـﻮن ﮐـﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮدد ،واردات ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺷـﻮد و اوﻟـﻮﯾﺖ واردات ﺑﺮ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ای از
ﻧﯿﺎزﻫـﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺻـﻨﺎﯾﻌﯽ ﭼﻮن ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻد از
ﺟﻤﻠﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻌﺪ ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ز ﯾﺮا ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش را ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ داد
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