ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۱۰۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻌـﺪ از ﻋﯿـﺪ ﻏـﺪﯾﺮﺧﻢ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ۳۰درﺻـﺪ ﻗﺒﻠﯽ ،اﻣﮑـﺎن ﻓﺮوش ۳۰درﺻـﺪ دﯾﮕﺮ و در
ﻣﺠﻤﻮع ۶۰درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺴﻨﺎ  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ
 ﻣﻌﺎون ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷـﺮﮐﺖ در ﺻﻒ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ در ﻓﺮاﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﺎم ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر،
اواﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

د ر ﺟﻠ ﺴ ﻪ د وﻟ ﺖ ﺑ ﻪ ر ﯾﺎ ﺳ ﺖ ر و ﺣﺎﻧ ﯽ ﭼ ﻪ ﮔ ﺬ ﺷ ﺖ ؟
 ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ رﻋـﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ﺿـﺪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اداری و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ و
در ﭘﯽ ﮔﺰارش وز ﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،اﺑﻼغ ﮐﺮد.
اﻋﺘﺪال  ۶۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﻗﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر! ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﯿﺎﻫﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 آﻗـﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر! ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﮐـﻞ ﺳـﺘﺎد ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺴـﺌﻮل ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿـﺪ .ﮐﺎﻣﻼ ً روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت

ﺟﺪﯾـﺪ ﺳـﺘﺎد ،دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن ﺑﻼﺋﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ اﻧـﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎت ،ﭘـﺎﺋﯿﺰ ﺳــﯿﺎﻫﯽ در اﻧﺘﻈـﺎر ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﻟﻄﻔـﺎ ً ﺗﻌـﺎرف ﺑـﺎ اﯾـﻦ و آن را ﮐﻨـﺎر ﺑﮕﺬار ﯾـﺪ و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد

ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﻻـزم ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻤﻌـﺎت ،ﮐـﺎری ﮐﻨﯿـﺪ ﮐﻪ ﭘـﺎﺋﯿﺰ آﯾﻨـﺪه ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﭘﺎﺋﯿﺰﻫﺎ رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﭘﺮ از ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۶۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐ ﻮ ه د ﻣﺎ وﻧ ﺪ و ﻗ ﻒ ﺷ ﺪ ه ؟
 روزﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸــﻬﺮی اﻣﺮوز در ﮔﺰارﺷـﯽ از وﻗـﻒ ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐـﻮه دﻣﺎوﻧـﺪ ﺧـﺒﺮ داد .در ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾـﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺧـﻮاﻧﯿﻢ :ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺎﺟﺮای
وﻗﻒ ﺟﻨﮕﻞ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺨﺸـﯽ از ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧـﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳـﻨﺪ وﻗﻔﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ
ﯾـﮏ ﮐﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ۱۱ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ۱۰ﻗﺴـﻤﺖ از آن ﯾﮏ ﺳـﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻗﺴـﻤﺖ آن
ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺻـﺪور ﺳـﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻠـﮏ اوﻗـﺎف در آﻣـﺪه اﺳﺖ .در آﺧﺮ ﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳـﻨﺎد ﺧﺒﺮ از ﺛﺒﺖ ﺳـﻨﺪ
ﺑﺮای ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ و ۱۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪای آن داد اﻣﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﺑﺮای
ﯾﮏ ﭘﻼک از ۱۱ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ )از داﻣﻨﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ( ﺳﻨﺪ وﻗﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱

زﻣﺎن ﺗﻮز ﯾﻊ ﮐﺎرت آزﻣﻮن ارﺷﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ
 داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﺳﺎل  ۹۹از روز دوﺷـﻨﺒﻪ  ۱۳ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺷـﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴـﻪ
آزﻣﻮن ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﺪام ﮐﺎﻻﻫﺎﺳﺖ؟
 وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻـ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ از اﯾﻦ ﺣﮑـﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳـﺎل در ﺣﻮزه
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ رﺷﺪ را دارد.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وﺣﯿﺪ ﺷﻤﺴﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺪ
 ﺑـﺎ اﻋﻼـم ﺳـﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﮔﯿـﺘﯽ ﭘﺴـﻨﺪ ،وﺣﯿـﺪ ﺷـﻤﺴﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺴـﺎل اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷ ﺪ.
ﻓﺮارو  ۵۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

)ﻋﮑﺲ( اﯾﻦ زن ﻫﻤﺴﺮش را ﮐ ُﺸﺖ و ﺧﺎﻧﻪ را آﺗﺶ زد!


ﻫﻨـﻮز  ۴۸ﺳـﺎﻋﺖ از ﻣـﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﺟﻨـﺎﯾﺖ ﻧﮕﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرآ ﮔﺎﻫـﺎن اداره ﺟﻨـﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ آ ﮔـﺎﻫﯽ ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺳـﺮﻫﻨﮓ

ﻏﻼـﻣﯽ ﺛـﺎﻧﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺴـﺮ ﻣﻘﺘﻮل را در ﯾﮑﯽ از روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳـﺮوﻻﯾﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ .اﯾﻦ زن
 ۴۰ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
آﻓﺘﺎب  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ-دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ
 ﻣﻌـﺎون ﻣﺴـﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن وزارت راه و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ:ﻣﺎﻟـﮏ ﯾﮑﻬﺰار واﺣـﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺧـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸـﺘﺮ اﻋﻼـم ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﯾـﮏ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺧ ﺼ ﻮ ﺻ ﯽ -د وﻟ ﺘ ﯽ ا ﺳ ﺖ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎی
وﻃ ﻦ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﻠ ﻢ

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ "ﺳﭙﯿﺪار"
ﺷﺎﺗﺎ

ﺳ ﯿ ﺘﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

۲

ا ﯾﻠ ﻨﺎ

۲

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﺻﺎدرات اﺻﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ
اﺗﺎ ق
اﯾﺮان

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱

اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﻠ ﻢ

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد
ا ﺧ ﺒﺎ ر ﮐ ﻮﺗﺎ ه
ﺻﺎدرات اﺻﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت
اﺗﺎق اﯾﺮان

۱۶

۵
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۲۰:۱۸

اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎی وﻃﻦ

ﺧﺎﻧ ﻢ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣـﺪﯾﺮ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﺳـﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﺒﻨﺎ ﺑﻮده و  ۱۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )اﯾﺮﻧﺎ( دارد.

اﻗﺘﺼــﺎدﮔﺮدان -ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑـﺎ ﺻــﺪور ﺣﮑﻤﯽ از ﺳـﻮی آﻗـﺎی دﮐـﺘﺮ ﺻـﺎﻟﺢ
آﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺧـﺎﻧﻢ "ﻣﯿﻨـﺎ ﺳـﺎﻋﺘﭽﯽ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺼﻮب
ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣـﺪﯾﺮ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﺳـﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﺒﻨـﺎ ﺑﻮده و  ۱۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )اﯾﺮﻧﺎ( دارد.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎی
وﻃ ﻦ

۵
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۱۵:۴۸



روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﻠ ﻢ

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ "ﺳﭙﯿﺪار"
 اﯾﻠﻨﺎ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺷﺎﺗﺎ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و راهاﻧـﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات
ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺳﭙﯿﺪار" اﻗﺪام ﮐﺮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻗﻤﺮی ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎرات از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺮخﻫـﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳـﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ
آدرس .www
 ir ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻗﻤﺮی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳﺎل  ۱۳۹۸از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺻـﻤﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﯿﻦ ﯾﺎب اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﭙﯿـﺪار
و در ﯾﺎﻓﺖ  tpo codeﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺟﺎع ﻣﻮارد از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﯿﻦ ﯾﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۷

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺘــﻮﻟﯽ ﺗﺠــﺎرت ﺧــﺎرﺟﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﯾﺠــﺎد و راهاﻧــﺪازی ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙــﺎرﭼﻪ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺳﭙﯿﺪار" اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨــﺎ ،اﺣﺴــﺎن ﻗﻤﺮی در ﺧﺼـﻮص اﯾـﻦ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻣـﺎده  ۳ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐـﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺳـﺎز و ﮐـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﻣﻨـﺪرج در ﻣـﻮاد ۱و  ۲ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
ﺳﺎل  ۹۸را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و راهاﻧـﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺳﭙﯿﺪار" اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﻗﻤﺮی ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒـﺎرات از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧﺮخﻫـﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳـﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ
آدرس .www
.Tpo
 irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐـﺎر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت اﻗـﺪام و درﺧﻮاﺳﺖﻫـﺎی وارده را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓـﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان ارﺗﺒـﺎط ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪای ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ را از
ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺰ ﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ"ﺳﭙﯿﺪار" اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،ﮐﺸـﺎورزی ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز اﻫﻠﯿﺖ
ﺻﺎدراﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﻗﻤﺮی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳﺎل  ۱۳۹۸از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح
ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ وزارت ﺻــﻤﺖ و اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﺴـﺘﺮ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺑﻬﯿـﻦ ﯾــﺎب اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه و ﭘﺲ از ﺛﺒـﺖ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﺳﭙﯿـﺪار و در ﯾﺎﻓﺖ  tpo codeﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ارﺟـﺎع ﻣﻮارد از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺑﻬﯿﻦ ﯾـﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﻗـﺪام ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﻤﺮی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺒﻞ از اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
ﺷﺎﺗﺎ
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ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۸

۵
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۱۲:۵۳

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﺻﺎدرات اﺻﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ
 ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﺗﺎق اﯾﺮان

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 زادﺑـﻮم اﻓﺰود :در ﻫﯿـﭻ ﺟـﺎی ﺟﻬـﺎن ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻨـﺎم ﺻـﺎدرات ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و اﯾـﻦ ﮐـﺎر از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ
ﺟﻬﺖ اﯾﺠـﺎد ﻓﺸـﺎر ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻈـﺎم و ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده  ۲ﺳـﺮان ﻗﻮا ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﯿـﺬ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری آن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻓﺰود :ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ارزی ﭼـﻪ ﺗﻨـﺒﯿﻬﯽ و ﭼـﻪ ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ از اﺑﺘـﺪای ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﻓﻘﻂ
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﯾﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
و دارو اﻓﺰود :ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در راﺳـﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
را در ﻧﻈﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﭼﺮاﮐـﻪ اﺧﺘﻼــل در ﺻـﺎدرات ﻗﻄﻌـﺎ ً در روﯾـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﻧﯿﺰ آﺳــﯿﺐ
ﻣﯽزﻧﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﺟﻠﺴـﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑـﻮم،
ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اروﻣﯿﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺿـﻤﻦ اﻧﺘﻘـﺎد از ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺧﻠﻖاﻟﺴـﺎﻋﻪ در ﺣﻮزه ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ارزی ،ﮔﻔﺖ:
ﺻﺎدرات اﺻﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اروﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪای ﮐﻪ
در ﺣــﻮزه ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫــﺎی ارزی ﺑـﻪ وﺟــﻮد آﻣــﺪه ،ﺑــﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﮐﺸــﻮر ﺗﻘﺎﺑــﻞ اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه درﺣــﺎﻟﯽﮐـﻪ روشﻫــﺎ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺣﺴـﻦ اﻧﺘﻈـﺎر در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ و ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ
و راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻻـزﻣﻪ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ارز ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اروﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ در ﮐـﻞ ﺧﻼـف وﻋـﺪهﻫـﺎ و ﺻـﺤﺒﺖﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای روﻧـﻖ و ﺟﻬﺶ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻮده و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﻃﺮ ﯾﻖ ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﮔﺮدد.
او ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺻــﺎدرات از اﺑﺰارﻫــﺎی اﺻــﻠﯽ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺎ رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ ﺷــﻌﺎر ﺳــﺎل
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را از ﭘﯿﭻ ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺬر دﻫﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۹

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑﻮم ،ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :وﺿـﻌﯿﺖ اﻣﺮوز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺮ ﮐﺮدن ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
زادﺑـﻮم اﻓﺰود :در ﻫﯿـﭻ ﺟـﺎی ﺟﻬـﺎن ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻨـﺎم ﺻـﺎدرات ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و اﯾـﻦ ﮐـﺎر از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ
ﺟﻬﺖ اﯾﺠـﺎد ﻓﺸـﺎر ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده  ۲ﺳﺮان ﻗﻮا ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری آن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻓﺰود :ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ارزی ﭼـﻪ ﺗﻨـﺒﯿﻬﯽ و ﭼـﻪ ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ از اﺑﺘـﺪای ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﻓﻘﻂ
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﯾﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
و دارو اﻓﺰود :ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در راﺳـﺘﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﯿـﺎز اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ اﺧﺘﻼل در ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﺎ ً در روﯾﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ
ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪﺷﺮط ﺻﺎدرات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
زادﺑـﻮم در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸـﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن دارای
ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮزی ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
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اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /
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۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻢ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
" ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
 وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣـﺪﯾﺮ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﺳـﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﺒﻨﺎ ﺑﻮده و  ۱۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﺮان )اﯾﺮﻧﺎ( دارد.


اﺧﺒـــﺎر ﻣﺮﺗﺒـــﻂ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺳــﺎﺧﺖ »ﮔﭽﺴــﺎران« ﺑــﻪ »ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ...ﺑﺎ ﮔــﺬﺷﺖ ﺣــﺪود  ۱۰ﺳـــﺎل از آﻏـــﺎز ﺳــﺎﺧﺖ

»ﮔﭽﺴﺎران« ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻃﺮح در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ »اﺗﯿﻠﻦ« ﺻﻨﻌﺖ...

"ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۰

ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯿﺒﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺻـﺪور
ﺣﮑﻤﯽ از ﺳﻮی آﻗـﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ "ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣـﺪﯾﺮ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﺳـﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﺒﻨـﺎ ﺑﻮده و  ۱۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﺮان )اﯾﺮﻧﺎ( دارد.
اﺧﺒــﺎر ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﻣـــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺳــﺎﺧﺖ »ﮔﭽﺴــﺎران« ﺑــﻪ »ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻـــﻨﺎﯾﻊ...ﺑﺎ ﮔــﺬﺷﺖ ﺣــﺪود  ۱۰ﺳـــﺎل از آﻏـــﺎز ﺳـــﺎﺧﺖ
»ﮔﭽﺴــﺎران« ﮐــﻪ اﻣﺮوز ﺑﺰرﮔــﺘﺮ ﯾﻦ ﻃﺮح در دﺳــﺖ ﺳــﺎﺧﺖ »اﺗﯿﻠـﻦ« ﺻــﻨﻌﺖ» ...ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ« رﻣﺰ ﺑﻬﺒـﻮد ﺷــﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﻤﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ،اﻣﺴﺎل را ﺳﺎل »ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ....
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ...ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮی در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
ﺗ ﻤﺎ ﻣ ﯽ ﺷ ﻌ ﺐ ﺑﺎﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺗ ﻌﺎ و ن ا ﺳ ﺘﺎ ن . . .
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ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد
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ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۳۰۰ﺗﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
 ﻗﺮ ﯾﺸــﯽ ﺑــﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮﭘﺎﺳــﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕــﺎه آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن در ﺑﯿــﻦ ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﭘﮕــﺎه ،در ﺑﯿــﻦ ﭘﻨﺞ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ ۱۸۷ :ﺗﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺻــﺎدرات ﺧــﺎﻣﻪ ﻣﻨﺠﻤــﺪ و ﺷـــﯿﺮ ﮐﻨــﺪاﻧﺲ در ﺳــﺎل  ۹۹از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﯿﺮ ﭘﺎﺳــﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺻـﺎدرات ﺷــﺮﮐﺖ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﻮد ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰۰ﺗـﻦ در ﺳـﺎل ﺧـﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۳۰۰ﺗﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،اﯾﻦ واﺣـﺪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش
در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑـﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۱

ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش در ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻣﺎه آﺗﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دوﺑﺎره از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻗﺮ ﯾﺸـﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﺷـﺪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﮕـﺎه اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫـﺪف ﮔـﺬاری اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮای دوﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮدن ﺻــﺎدرات در ﺳــﺎل ﺟــﺎری ،ﻗــﻮل ﻣﺴﺎﻋــﺪت در زﻣﯿﻨــﻪ ﺗﺨﺼــﯿﺺ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻨﮕــﺎه
ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی دا د ه ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ اﯾﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺎدل
 ۲۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت و آﺑﻤﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻﺎدر ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻗﺮ ﯾﺸــﯽ ﺑــﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮﭘﺎﺳــﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕــﺎه آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن در ﺑﯿــﻦ ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﭘﮕــﺎه ،در ﺑﯿــﻦ ﭘﻨﺞ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ ،ﮔﻔـﺖ ۱۸۷ :ﺗـﻦ ﺧـﺎﻣﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ارزﺷــﯽ ﻣﻌـﺎدل ۲۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮ ﯾـﺪور ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎدرات ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ روﺳـﯿﻪ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر دار ﯾﻢ؛ ﻻزﻣﻪ اﯾﻨﮑﺎر
اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺗـﺎ دو ﻣـﺎه آﯾﻨـﺪه ﺑـﺎ ﺧـﺎﺗﻤﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه روﺳﯿﻪ  ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدد.
ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺻــﺎدرات ﺧــﺎﻣﻪ ﻣﻨﺠﻤــﺪ و ﺷــﯿﺮ ﮐﻨــﺪاﻧﺲ در ﺳــﺎل  ۹۹از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﯿﺮ ﭘﺎﺳــﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫـﺪف ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ ﺻﺎدرات ﺷـﺮﮐﺖ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰۰ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﭼﻨـﺪی ﭘﯿﺶ اﯾﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی از ﺳـﻮی رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
اﯾﺮان دراذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺷـﻌﺎر ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺰ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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رﺷﺪ  ١٠درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد اﯾﺮاﻧﺘﺎ ﭘﺎﯾﺎن ژوﺋﻦ  ٢٠٢٠ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﻮﻻد اﯾﺮان ﻃﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ رﻏﻢ
ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ رﺷﺪ .۱۰
 ۲درﺻﺪی ﺑﻪ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۸۶ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻤﯿـﺪرو ،ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد۶۴ ،ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن ژوﺋﻦ اﻣﺴﺎل
ﺑﯿﺶ از  ۷۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ  ۶درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻧﯿﺰ از .۲
 ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ ﮐﻪ .۵
 ۲درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از رﻗﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۲

در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﻮﻻـد ﺧﺎم ﺟﻬﺎن ۶درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ در آﺳـﯿﺎ  ۳درﺻﺪ
رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ  ۲۰۲۰ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﭼﯿﻦ رﺷﺪ .۴
 ۵درﺻـﺪی داﺷﺖ اﻣـﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﻮﻻد در آﺳـﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ژاﭘﻦ ،ﻫﻨـﺪ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۳۶درﺻﺪ۲۶ ،درﺻﺪ و .۱۴
۳درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎﺳـﮏ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺎﺳـﮏ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎزرﺳـﯿﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑـﺎزار ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﻗﻼـم اوﻟﻮﯾﺘـﺪار ﺟﻬﺖ
ﺑﺎزرﺳـــﯽ در ﻫﻔﺘــﻪ ﭘﯿﺶ رو ،اﻋﻼــم ﮐﺮد :ﻣﺎﺳــﮏ و ﻣــﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ آن از ﺟﻤﻠــﻪ ،ﻣﻠــﺖ ﺑﻠــﻮن و ﭘــﺎرﭼﻪ در ﺻـــﺪر
اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷﺎﺗـﺎ ،ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫـﺎی اوﻟـﻮﯾﺖ دار ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﻧﻈـﺎرت در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ رو را اﻋﻼـم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﻣﺎﺳﮏ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮن و ﭘﺎرﭼﻪ در ﺻﺪر ﺑﺎزرﺳﯿﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻮﻻـد از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﻤﺶ ،اﺳـﻠﺐ ،ﻣﯿﻠﮕﺮد ،ﺗﯿﺮآﻫﻦ و ورق ،ﻟﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ ،ﻻﺳﺘﯿـﮏ ﺑﺎری ﺳـﺒﮏ و ﺳـﻨﮕﯿﻦ ،ﮐﺎﻏـﺬ ،ﻣﻮاد
ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﮔﺮ ﯾـﺪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼـﺮف ،ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣــﺎﻧﯽ اﻋـﻢ از ﺟـﻮ ،ذرت ،ﺑﺮﻧــﺞ ،روﻏـﻦ ،داﻧـﻪ ﻫـﺎی
روﻏﻨﯽ و ﺷﮑﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﻬﻨﮕـﺎری ﻗﻄﻌﻬﺴـﺎزان ﺑـﺎ ﺧﻮدروﺳـﺎزان اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻬﺴـﺎزان در ﻧﺎﻣﻬـﺎی ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳـﺎزان ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و
ﺳﺎﯾﭙـﺎ را درﻣـﻮرد زﻣـﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼـت ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳــﺘﺎر ﺷـﺪ و اﻋﻼـم ﮐﺮد ﮐـﻪ اﻋﻤـﺎل ﺗﺎر ﯾﺨﻬـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼـت
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎرس ،در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎز ﯾﺎر ﺑﯿﮕﻠﻮ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ آﻣـﺪه اﺳﺖ:
ﭘﯿﺮو اﺧﺒـــﺎر واﺻـــﻠﻪ در ﻣــﻮرد ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺗﺎر ﯾـــﺦ ﺗﻌﻄﯿﻼــت ﺗﺎﺑﺴـــﺘﺎﻧﯽ در ﺷـــﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮان ﺧــﻮدرو ) ۲۳ﻣﺮداد ﻟﻐـــــﺎﯾﺖ ۱
ﺷﻬﺮ ﯾﻮرﻣــﺎه( و ﺳﺎﯾﭙــﺎ ) ۹ﻣﺮداد ﻟﻐــــﺎﯾﺖ  ۱۸ﻣﺮدادﻣــﺎه( ،ﺑـﻪ اﻃﻼــع ﻣﯽ رﺳﺎﻧــﺪ ﮐـﻪ اﻋﻤــﺎل ﺗﺎر ﯾــﺦ ﻫــﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺮای
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ،
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺴﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
در اﯾـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺿــﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﯿـﻦ ﻗﻄﻌـﻪ ﺳـﺎزان و ﺧﻮدروﺳـﺎزان ،آﻣـﺪه اﺳـﺖ :زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺎﯾﭙﺎ و اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎر ﯾـﺦ واﺣـﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻄﯿﻼت دارﻧـﺪ ﺗﺎ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺿـﺮوری
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﻣﻮاد و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪی را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺷـﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ،از ﺧﻮدروﺳـﺎزان ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺎر ﯾـﺦ واﺣـﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﯿﺪار ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳـﺘﻬﺎی اﻋﺘﺒـﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ )ﺳﭙﯿـﺪار( را ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی_ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
داﻧ ﺴ ﺖ .
ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺷﺎﺗــﺎ ،اﺣﺴــﺎن ﻗﻤﺮی درﺧﺼــﻮص اﯾـﻦ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺑﯿــﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣــﺎده  ۳ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان،
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ،ﺳـﺎز و ﮐﺎر اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ر ﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﻣﻨـﺪرج در ﻣﻮاد ۱و  ۲ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۸را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻮاﻧـﻊ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿـﻞ در اوﻟـﻮﯾﺖ اﺳﺖ دﺑﯿﺮ ﺳـﺘﺎد ﺗﺴـﻬﯿﻞ و رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد:
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۳

ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿـﻞ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ و ﺳـﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺎﺗﺎ ،ﻣﯿﺜﻢ زاﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد از ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﭼﺎپ در ﺷﻤﺎل
ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ واﺣـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﭼـﺎپ و ﻧﺸـﺮ وﺟـﻮد دارد ،از ﺑﻪ روزﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻـﻨﻌﺖ ﭼـﺎپ در
دﻧﯿﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﻠﯿـﮏ اﯾﻦ واﺣـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﻣﻮارد ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.

۵
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۱۰:۴۷

ﺻﺎدرات اﺻﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ
 اﺗﺎق اﯾﺮان /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑﻮم ،ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ .رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اروﻣﯿـﻪ در اﯾـﻦ ﻧﺸــﺴﺖ ﺿــﻤﻦ اﻧﺘﻘـﺎد از ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺧﻠـﻖاﻟﺴـﺎﻋﻪ در ﺣـﻮزه
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی ،ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات اﺻـﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷـﻌﺎر ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮرداﺳـﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 زادﺑـﻮم اﻓﺰود :در ﻫﯿـﭻ ﺟـﺎی ﺟﻬـﺎن ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻨـﺎم ﺻـﺎدرات ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و اﯾـﻦ ﮐـﺎر از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ
ﺟﻬﺖ اﯾﺠـﺎد ﻓﺸـﺎر ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻈـﺎم و ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده  ۲ﺳـﺮان ﻗﻮا ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﯿـﺬ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری آن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻓﺰود :ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ارزی ﭼـﻪ ﺗﻨـﺒﯿﻬﯽ و ﭼـﻪ ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ از اﺑﺘـﺪای ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﻓﻘﻂ
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﯾﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
و دارو اﻓﺰود :ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در راﺳـﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
را در ﻧﻈﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﭼﺮاﮐـﻪ اﺧﺘﻼــل در ﺻـﺎدرات ﻗﻄﻌـﺎ ً در روﯾـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﻧﯿﺰ آﺳــﯿﺐ
ﻣﯽزﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اروﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪای ﮐﻪ
در ﺣــﻮزه ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫــﺎی ارزی ﺑـﻪ وﺟــﻮد آﻣــﺪه ،ﺑــﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﮐﺸــﻮر ﺗﻘﺎﺑــﻞ اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه درﺣــﺎﻟﯽﮐـﻪ روشﻫــﺎ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺣﺴـﻦ اﻧﺘﻈـﺎر در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ و ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ
و راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻻـزﻣﻪ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ارز ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اروﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ در ﮐـﻞ ﺧﻼـف وﻋـﺪهﻫـﺎ و ﺻـﺤﺒﺖﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای روﻧـﻖ و ﺟﻬﺶ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
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ﺑﻮده و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﻃﺮ ﯾﻖ ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﮔﺮدد.
او ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺻــﺎدرات از اﺑﺰارﻫــﺎی اﺻــﻠﯽ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺎ رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ ﺷــﻌﺎر ﺳــﺎل
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را از ﭘﯿﭻ ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺬر دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑﻮم ،ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :وﺿـﻌﯿﺖ اﻣﺮوز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺮ ﮐﺮدن ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
زادﺑـﻮم اﻓﺰود :در ﻫﯿـﭻ ﺟـﺎی ﺟﻬـﺎن ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻨـﺎم ﺻـﺎدرات ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و اﯾـﻦ ﮐـﺎر از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ
ﺟﻬﺖ اﯾﺠـﺎد ﻓﺸـﺎر ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻔـﺎی ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﻈﺎم و ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎده  ۲ﺳﺮان ﻗﻮا ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری آن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻓﺰود :ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ارزی ﭼـﻪ ﺗﻨـﺒﯿﻬﯽ و ﭼـﻪ ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ از اﺑﺘـﺪای ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﻓﻘﻂ
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﯾﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
و دارو اﻓﺰود :ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ در راﺳـﺘﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﯿـﺎز اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ اﺧﺘﻼل در ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﺎ ً در روﯾﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ
ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪﺷﺮط ﺻﺎدرات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
زادﺑـﻮم در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸـﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن دارای
ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮزی ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
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