ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
آﻓﺘﺎب  ۹۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ؟
 ﺛﺒـﺖ ﺳــﻔﺎرش ﻓﺮوش ﺳــﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ از  ۶ﺧﺮداد اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪ و ﺗﻌــﺪادی از ﻣﺸــﻤﻮﻻن اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻓﺮوش  ۳۰درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺧﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ز ﯾﺮ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار ﺑـﺎ ﺻـﺪور اﻃﻼـﻋﯿﻪای اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﺷـﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻤـﺘﺮ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن اﺳـﺖ .ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮﻗﻒ ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ« ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی
 ﺿـﺒﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۹ﺗﯿﺮﻣﺎه( ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی
ﺗ ﻌ ﻄﯿ ﻞ ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان/ﺗﻬﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ
 ﻣﻌـﺎون درﻣـﺎن ﺳــﺘﺎد ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﮐﺮوﻧـﺎ در اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان،ﮔﻔـﺖ :ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ اﻓﺮادﺑـﻪ ﺟﺰ در ﻣـﻮارد اورژاﻧﺲ ﮐـﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺷـﺪﯾﺪ
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۶۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﻮﭘﻦ دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد!
 ﻋﻀـﻮ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ،ﺑـﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴـﺘﺮ ﺗﻮز ﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ ﮐﺎﻻـﺑﺮگ ،ﮐـﺎرت اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ
روشﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﯿﻤﺖ دﻻر و ﺳﮑﻪ در ﺑﺎزار اﻣﺮوز
 ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار آزاد ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼی ۱۸ﻋﯿﺎر ﻫﺮﮔﺮم  ۹۶۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ دﻻر  ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎمﺑﻬﺎر آزادی
ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﻘﻂ  ۷ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ!

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

 درﺣـﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎری ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺧﻮد در زﻣـﺎن ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﯾﺮاداﺗﯽ وارد ﮐﺮده و ﻣﺸـﮑﻞﺳـﺎز
ﺷﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ر ﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻌـﺪ از ﺣﻀـﻮر ﺑﯿﻦ  ۷:۳۰ﺗﺎ  ۱۴:۳۰ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﺪ
ﻣﺎﻧ ﻌ ﯽ ا ﯾ ﺠﺎ د ﮐ ﻨ ﺪ .
ورزش ﺳﻪ  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗ ﺴ ﺖ ﮐ ﺮ وﻧﺎ ی ﻣ ﺪا ﻓ ﻊ ا ﺳ ﺘ ﻘ ﻼ ل ﻣ ﺜ ﺒ ﺖ ﺷ ﺪ !
 ﻣ ﺪا ﻓ ﻊ ا ﺳ ﺘ ﻘ ﻼ ل ﻫ ﻢ ﺑ ﻪ ﺟ ﻤ ﻊ ﮐ ﺮ وﻧ ﺎ ﯾ ﯽ ﻫ ﺎ ی ا ﯾ ﻦ ﺗ ﯿ ﻢ ﭘ ﯿ ﻮ ﺳ ﺖ .
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  ۴۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﺑﺨﺖ :ﭘﺎداش ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎل  ۹۸ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺪارک ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری
 ﻣﻌــﺎوﻧﺖ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ و ﺗﺮاﻓﯿــﮏ ﺷــﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻃﯽ اﻃﻼــﻋﯿﻪای ﺗﻤﺪﯾــﺪ ﻣﻬﻠــﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران را ﺟﻬـﺖ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣــﺪارک اﻋﻼــم
ﻣﯽدارد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﻣﻨﺒ ﻊ

دﯾ ﮕ ﺮ
ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۵۵

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

۵۴

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل

۵۳

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

۵۲

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎ

۵۲

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺑﺎﻧ ﮏ و ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ

۵۱

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

۵۱

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز

۵۰

ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺷﺪ

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

۵۰

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۵۰

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس

ﺳﺮﻣﺪ ﻧﯿﻮز

۵۰

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دو ز ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

۴۷

اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن /ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ ﺑﻮرﺳﯽ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد

ﺑﺎ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۴۶

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﻮرس

ﮔﺴﺘﺮش

۴۵

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

۴۱

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﺮان

۴۲

ﺑﻮرس ۲۴

۴۰

اراﻧﯿﮑﻮ

۳۸

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس

در ﮐﻨﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ/ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی :ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ وارد ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ ...

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۶

دﯾ ﮕ ﺮ
ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﻣﻨﺒ ﻊ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺑ ﯿ ﻨﺎ

۳۷

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

۳۵

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ا ﯾ ﺒ ﻨﺎ

۳۵

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

۳۵

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۳۵

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۳۳

ﺑ ﻼ غ ﻧﯿﻮز

۳۲

روزﻧﺎﻣﻪ راه ﻣﺮدم

۳۴

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۳۲

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۳۲

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

۳۳

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۳۱

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاء ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد؛ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﻮد
 ۱۲درﺻﺪ | آﻧﻼﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاء ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاء ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
اراﺋﻪ وام ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۶:۴۶

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۵۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۷۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻـﺪ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ۳۰
درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣـﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷـﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.


 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ  -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾــﺎ  ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﻫﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘـﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘـﻮﻟﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ

دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣـﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه اﻧـﺪ،
ﺗ ﺴﻬﯿ ﻞ ﮐﻨﻨ ﺪ.
 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۱

ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۲

ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿـﺪی ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ از ﺳـﻮی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۶:۲۳

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ا ﺧﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل /

۰

۰

 ۵۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۶۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻــﺎدرات در ﺳﺎﻟﻬــﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺻــﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن داﺷــﺘﻪ و ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﻮزه داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
 smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ،
از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎرﭘﻮل ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد
ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣـﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑﻮده ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺑﺮاز ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼـﺺ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻬﻮی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺷﺮاﯾــﻂ ﻣﻄﻠـﻮب ﻗﺮار داﺷــﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿـﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧـﻮﺑﯽ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن داده اﯾـﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﺧﺼﻮص اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺣـﻮزه
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﮔﻔﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده
و ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺮخ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن  %۱۲اﺳـﺘﺼﺎﻟﺢ آﺑـﺎدی در اﯾـﻦ ﻧﺸـﺴﺖ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓـﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻــﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و
ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻـﺪی در ﻧﺮخ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی ،
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒـﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾﺪاری
و ﻫﻤــﺎن روز ﻣﻌــﺎدل ر ﯾــﺎﻟﯽ آن ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﯽ ﺷــﻮد؛ ﺻـــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در راﺳـــﺘﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻــت ارزی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤـﺎ و اﺳــﮑﻨﺎس را ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳــﻨﺎ ﺑــﺪون ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۴

ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
و ی د ر ا دا ﻣ ﻪ ﯾ ﺎ دآ و ر ﺷ ﺪ  :ﺑ ﺎ و ﺟ ﻮ د ا ﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﻋ ﻤ ﺪ ه ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ﺑ ﺎﻧ ﮏ ا ر ز ی ﺑ ﻮ د ه ا ﺳ ﺖ و ﺑ ﺎ ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻧ ﻮ ﺳ ﺎﻧ ﺎ ت ﻧ ﺮ خ ا ر ز  ،ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ
ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔﺎم اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم از
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘـﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
وی ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺧﺘﯿـﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ را ﺑﺮای اراﺋـﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
 smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﯿﺶ از  ۶۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در ﺣﻮزه
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ،۹۸
ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎﻣﻮی از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺗﺎ
ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴـﺐ
ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اراﺋـﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺷـﺪن ﺳـﺎز و ﮐـﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه ،ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ،
از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ /

۰
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 ۵۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۶۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

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

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺧـﺒﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧـﺎ» ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی« روز ﺟـﺎری در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 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.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺿــﻤﻦ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺷﺮاﯾــﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧــﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻤــﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ آﺳــﯿﺐ دﯾــﺪه اﻧــﺪ ،اﺧﺘﯿـﺎرات
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی  ۳۸ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺤﺪوده را ۱۴
ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻔﺼـﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳـﻮی ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬـﺎر
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اﻋﺘﺒـﺎر در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻـﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﻘﻒ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻـﺪ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ارز از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ر ﯾﺎﻟﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎی ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻـت ارزی اﯾﺠـﺎد ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :ﺳـﺎز و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗـﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻣﯿﺰان رﻗﻤﯽ را از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺳـﺎل  ۱۳۹۹اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗـﺪاوم ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﺻـﺪور
اوراق ﮔــﺎم داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﻃﯽ ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫــﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺮر ﺷــﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﭘﯿـﺎم وز ﯾﺮ ﮐـﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘـﺎنﻫـﺎی ﻧﻔﺘﮑﺶﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺎزم وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻣـﻞ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﺑﻪ
آﺑﻬﺎی وﻧﺰوﺋﻼ رﺳﯿﺪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎ /

۰

۰

 ۵۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۶۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷــﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑــﺎ دﮐــﺘﺮ ﭘــﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷـﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ از ﺳـﻮی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺘﺸـﺮ ﯾﺢ
ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ از ﺳـﻮی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﺧـﻮد ﻗﺮار داده ﮐـﻪ ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس
اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻮﯾـﺎ ﻧﯿﻮز،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﻫﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﻮدﻧﺸـﺎن از ﺳـﻮی ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﺤﺮز ﺷـﻮد ،ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن وی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳـﮑﻨﺎس ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و
اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪوی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘـﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘـﻮﻟﻪ

ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣـﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در
ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻـﺪ از ﺳــﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﻧﯿﺰ ۱۷
درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴﺎل ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﺷﺘﺮاک در:

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۶:۵۳

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺑﺎﻧ ﮏ و ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ /

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۰

۰

 ۵۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۵۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

۲۹

ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻـﺪ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ۳۰
درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷـﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ؛ در ﺣﻮزه
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﻪ
رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.


 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱

.۲۰۲۰/۷/۱۳۹۹۰۴۲۱۱۶۵۳۵۵/
jpgﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ از ﺳﻮی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺒـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﺧـﻮد ﻗﺮار داده ﮐـﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در ﻧﺸﺴـﺖ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر
دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۰

ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻬﻮی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳـﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﻮی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪوی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺼﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۱

اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در ﺣﻮزه
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ،۹۸
ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎﻣﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از
ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾــﺪدﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام
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 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 ۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ  ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﻫﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۳

ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘـﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘـﻮﻟﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣﺎری از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۴

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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 ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨـﺎ ﺑﺮ ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴــﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬــﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اداره ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ارز ﻧﻔـﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۵

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ وی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻌﺒﻪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۶

وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷـﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۲
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در
ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ،۹۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺷﺪ
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ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۷

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
 وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷـﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاﺳﻮ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش  ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻗﺮ ﯾـﺐ ﺑـﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد
ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮدوی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اداره ﮐﺸﻮر ﺑـﺪون ارز ﻧﻔﺘﯽ در ﮔﺮو ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ واردات و ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻬﯿﻢ ﺑـﻮده ،ﮔﻔﺖ :در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ  ۱۱۰۰ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺘﺼــﺺ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات؛ ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻬﻮی در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ ذﮐﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺻـﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﺧﺼـﻮص اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﮔﻔـﺖ :اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧـﺪار ﯾﻢ و از اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﻢ.
اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣـﻮزه ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷـﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿـﺎر داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮوﻧﺎ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه
اﻧ ﺪ  ،ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻞ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  %۱۲اﺳـﺘﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد .۱۴
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۸

 ۱۴_۵درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻃﺮح ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۴ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻـﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
 ۳۰درﺻﺪی در ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪی  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ اﺳـﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﻮی اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ آن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﺻــﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در راﺳـﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻـت ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺣﻮاﻟﺠـﺎت ارزی را ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎ و اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را دارد ﺗﺎ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣـﻪ ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ:ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻧﺮخ ارز،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔـﺎم ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪوی از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان را ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧـﺬ ﻣﺠﻮز ﺻـﺪور ﭘـﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اوراق ﮔﺎم از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و ده ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺼﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺤﯿﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات دﻧﺒـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آن را از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ
۳۰درﺻﺪی ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺧـﻮد از ﺣﻤـﺎﯾﺖ وﯾﮋه از ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ  smeﻫـﺎ در اﯾﺠـﺎد اﺷــﺘﻐﺎل و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ،ﺿــﻤﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﻣﺎدﮔﯽ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻـﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در ﺣﻮزه
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ،۹۷ﻣﻌﺎدل ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ،۹۸
ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ،ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤـﺪه آﻧﻬـﺎ در  ۶ﻣـﺎه اﺧﯿﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪود .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
از ﻋﺮﺿﻪ  ۲۵درﺻﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﯿﺰ  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن اﻣﺴـﺎل ،ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﺮف اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑﺎ
ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :در دﯾــﺪار ﺑـﺎ دﮐـﺘﺮ ﭘـﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼـﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ اﺟﺮای ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑـﺪون ﺗﺰر ﯾـﻖ ﭘﻮل
ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼﺼـﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ر ﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ دارد ،وی در اﯾﻨﺒـﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﯽ ﮐﻪ
دارﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
 https://farasoonews.ir/OhTlBMﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺒﺮ:
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ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی در ﺑﺎره ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 وی ﺿــﻤﻦ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه اﻧﺪ ،اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺤﺪوده را  ۱۴ﺗﺎ .۱۴
 ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺳـﺎل  ۱۳۹۹اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗـﺪاوم ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﺻـﺪور
اوراق ﮔﺎم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ -ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آر ﯾﺎ ﺑﺎزار ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 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.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺿــﻤﻦ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺷﺮاﯾــﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧــﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻤــﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ آﺳــﯿﺐ دﯾــﺪه اﻧــﺪ ،اﺧﺘﯿـﺎرات
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی  ۳۸ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺤﺪوده را ۱۴
ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻔﺼـﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﻮی ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ،ﻣﺒﻠـﻎ ﭼﻬـﺎر
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اﻋﺘﺒـﺎر در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻـﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﻘﻒ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻـﺪ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ارز از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ر ﯾﺎﻟﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎی ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻـت ارزی اﯾﺠـﺎد ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :ﺳـﺎز و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗـﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻣﯿﺰان رﻗﻤﯽ را از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺳـﺎل  ۱۳۹۹اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗـﺪاوم ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﺻـﺪور
اوراق ﮔــﺎم داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﻃﯽ ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫــﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺮر ﺷــﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺳــﺮﻣﺪﻧﯿﻮز ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی روز ﺷــﻨﺒﻪ در ﻧﺸــﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 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.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺿــﻤﻦ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺷﺮاﯾــﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧــﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻤــﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ آﺳــﯿﺐ دﯾــﺪه اﻧــﺪ ،اﺧﺘﯿـﺎرات
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی  ۳۸ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺤﺪوده را ۱۴
ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻔﺼـﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﻮی ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ،ﻣﺒﻠـﻎ ﭼﻬـﺎر
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اﻋﺘﺒـﺎر در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻـﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﻘﻒ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻـﺪ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ارز از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ر ﯾﺎﻟﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎی ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻـت ارزی اﯾﺠـﺎد ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :ﺳـﺎز و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗـﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻣﯿﺰان رﻗﻤﯽ را از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺳـﺎل  ۱۳۹۹اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺗـﺪاوم ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﺻـﺪور
اوراق ﮔــﺎم داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﻃﯽ ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫــﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷــﺪه ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺮر ﺷــﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺠﺎرتﻧﯿﻮز ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،روز ﺷـﻨﺒﻪ در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 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 درﺑـﺎره ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺿــﻤﻦ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺷﺮاﯾــﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧــﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻤــﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ آﺳــﯿﺐ دﯾــﺪه اﻧــﺪ ،اﺧﺘﯿـﺎرات
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی  ۳۸ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺤﺪوده را ۱۴
ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻔﺼـﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﻘﻒ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻـﺪ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ارز از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ر ﯾﺎﻟﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ارزی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺪارک
دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان رﻗﻤﯽ
را از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۹اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺪور اوراق
ﮔـﺎم داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﻃﯽ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۵:۵۷

اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن /ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ
ﺑﻮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺑﺎ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۴۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۳۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ورود دو ﺷﺮﮐﺖ ز ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ
ﺗﺎ ﭘﺎ ﯾﺎ ن ﺳﺎ ل ﺟﺎ ر ی ﺧ ﺒ ﺮ دا د .

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎاﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،روز ﺷـﻨﺒﻪ در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﻮرس ﺧـﺒﺮ
دا د .
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 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 درﺑـﺎره ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺿــﻤﻦ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺷﺮاﯾــﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧــﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻤــﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ آﺳــﯿﺐ دﯾــﺪه اﻧــﺪ ،اﺧﺘﯿـﺎرات
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی  ۳۸ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺤﺪوده را ۱۴
ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻔﺼـﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﻘﻒ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻـﺪ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ارز از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ر ﯾﺎﻟﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ارزی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺪارک
دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان رﻗﻤﯽ
را از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۹اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺪور اوراق
ﮔـﺎم داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﻃﯽ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
/اﯾﺮﻧﺎ

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۵:۳۶

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﻮرس
 ﮔﺴﺘﺮش /

۰

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۰

 ۴۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۲۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

۴۴

ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی اﻣﺮوز )ﺷـﻨﺒﻪ( در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم
دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ،ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ
در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 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 درﺑـﺎره ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺮﺿﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺿــﻤﻦ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺷﺮاﯾــﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و ﮐﺮوﻧــﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻤــﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ آﺳــﯿﺐ دﯾــﺪه اﻧــﺪ ،اﺧﺘﯿـﺎرات
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی  ۳۸ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺤﺪوده را ۱۴
ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در اداﻣـﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻣﻔﺼـﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:
ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧـﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺳــﻘﻒ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ و ﺑـﺎ ﺗﺨﻔﯿـﻒ  ۳۰درﺻــﺪ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪ ارز از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ر ﯾﺎﻟﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ارزی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺪارک
دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان رﻗﻤﯽ
را از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی از ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۹اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺪور اوراق
ﮔـﺎم داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﻃﯽ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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۲۳:۵۵

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس
 ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز /

۰

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

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۰

 ۴۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۱۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

۴۵

ﭘﻮل ﻧﯿﻮزﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎﻣﺒﻪ ﮔﺰارش » ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی« روز ﺷـﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات از دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻮرﺳـﺒﻮرس ﮐﺮوﻧـﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و
وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 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 ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ ﻫـﻢ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ ﺣـﺪود  ۱۷درﺻـﺪ از ﺳـﻬﺎم اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ارز ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺿــﻤﻦ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺷﺮاﯾـﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ و  ،ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد ﮐـﻪ از اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه اﻧـﺪ ،اﺧﺘﯿـﺎرات ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺤﺪوده را  ۱۴ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدراﺗﺼﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻣﻔﺼﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﻮی ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﻮﻧـﺪ ،ﻣﺒﻠـﻎ ﭼﻬـﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل اﻋﺘﺒـﺎر در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ۱۲
درﺻﺪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺳــﻘﻒ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ و ﺑـﺎ ﺗﺨﻔﯿـﻒ  ۳۰درﺻــﺪ ﮐـﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـــﺢآﺑــﺎدی ﺑــﻪ ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز از ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻫــﻢ اﺷــﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﺳــﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را ﺑــﻪ ﻧﺮخ ﺳــﻨﺎ
ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ر ﯾﺎﻟﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻـت ارزی اﯾﺠـﺎد ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :ﺳـﺎز و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻـﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻣﯿﺰان رﻗﻤﯽ را از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۹اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺪور اوراق
ﮔـﺎم داﻧﺴـﺖ و ﮔﻔـﺖ :ﻃﯽ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوراق ﮔﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۴۹

در ﮐﻨﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ/ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻣﯽ آﯾﺪ
 ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان /

۰

۰

 ۴۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۰۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺳــﻨﺎ( ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻣﺮوز در ﻧﺸــﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮔﻔﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را
دار ﯾﻢ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی وﺟﻮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
وی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐـﺖ ﻫــﺎ در اﻗﺘﺼــﺎد و اﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﺎ ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼــﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨــﺎﻣﻪ ای اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ و ﻣـﺎ آﻣـﺎده اراﺋﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﻋﺮﺿـﻪ ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و اﻓﺰود:
ﺷﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ اداری ورود ﺑﻪ
ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 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.

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۵:۱۵

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی :ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ وارد ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺑﻮرس / ۲۴

۰

۰

 ۴۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻮرس : ۲۴ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ
ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی اﻣﺮوز در ﻧﺸــﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،اﻇﻬـﺎر
داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮔﻔﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را
دار ﯾﻢ از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی وﺟﻮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
وی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐـﺖ ﻫــﺎ در اﻗﺘﺼــﺎد و اﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﺎ ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼــﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨــﺎﻣﻪ ای اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ و ﻣـﺎ آﻣـﺎده اراﺋﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﻋﺮﺿـﻪ ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺑـﻮرس ﺧـﺒﺮ داد و اﻓﺰود:
ﺷﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻣﺮاﺣـﻞ اداری ورود ﺑﻪ
ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 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.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۴۸

ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۳۹۹/۴/۲۱ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴:۵۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -ﺧﺒﺮی ﺑﻮرس ۲۴
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ ...
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ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

۱۴:۴۴

ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارد و
از  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎﻧﮏ ۸۵ ،درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﻌﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﻟﺰوم ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮزﻫﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در زﻣﯿﻨﻪ
اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر
ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺼـﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﻤـﺪه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑﻮده ،در ﻋﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗﺎت  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳـﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۹

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻـﺪ اﺳﺖ ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣـــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘــﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ وﺟـﻮه اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾـﺎدی دارد و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏـﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣـﺎر و ارﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان وﻧﺰوﺋﻼﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ .۲
 ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آن در  ۶ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده و .۱
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.
از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ،۹۹ﺻـﺪور اوراق ﮔـﺎم اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻗﻢ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ اﺟـﺎزه
اﻧﺘﺸﺎر داده ﺷﺪه و در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی اﻣﺴـﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دو ﺳـﻬﺎم ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ
ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﯾــﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد داده ﺷــﺪه ﺗــﺎ در ﻣﻘﺮرات ﺣــﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری و
ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ﺗ ﻔ ﮑ ﯿ ﮏ ا ﯾ ﺠﺎ د ﺷ ﻮ د و ﺑ ﻪ ﺑﺎﻧ ﮏ ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ و ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺑ ﻪ ﯾ ﮏ ﺷ ﮑ ﻞ ﻧ ﮕﺎ ه ﻧ ﺸ ﻮ د .
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۰

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات درﺑـﺎره ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ از  ۴۰ﺑـﻪ  ۳۸ﺷــﻌﺒﻪ ،ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در راﺳـﺘﺎی
اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺳـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ و در ﮔﯿﻼـن ﻧﯿﺰ دو ﺷـﻌﺒﻪ ﺑـﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮﮐـﺪام ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪ.
وی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮال درﺑـﺎره اﻋﻄـﺎء ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری در ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺑﺤﺚ اﻋﻄﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎء ﺷﻮد و ﺣﻀﻮری اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣـﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﮐﻪ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ اﺳﺖ از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺟـﺪی ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﺟـﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾ ﯽ ﻫ ﺮ ﻣﺒﻠ ﻐ ﯽ ا ﻣ ﮑﺎ ن ﭘ ﺬﯾ ﺮ ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳـﯽ دارﻧـﺪ و از ﻣﺤﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻨﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷﻌﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :آﻣـﺎر ﻣﺸﺨﺼـﯽ از ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧـﺪار ﯾﻢ ،اﻣﺎ اﺧﯿﺮا درﺧﻮاﺳﺖ دادﯾﻢ ﺗﺎ آﻣﺎر ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﮑﻨﺎﺳـﯽ ﮐﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳـﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ر ﯾﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده
ﺷ ﺪ.
اﯾﺒﻨﺎ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ "ﺑﯿﻨﺎ" ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷـﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان  ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻣﺮوز در
ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ در ﮐﺸﻮر
اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارد و
از  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ۸۵ ،درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۱

ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﻌﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣـــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘــﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ وﺟـﻮه اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾـﺎدی دارد و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴

 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣـﺎر و ارﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۵:۰۸

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ /

۰

۰

 ۳۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۸۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی ﻋﺼــﺮ ﻣـﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی اﻣﺮوز در ﯾـﮏ ﻧﺸــﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿــﺖ ﺻــﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷــﯿﺪه ﻧﯿﺴـﺖ و در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸــﻮر ارز ﺣﺎﺻــﻞ از ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارد و
از  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ۸۵ ،درﺻﺪ آنﻫﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﻌﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺻـﻮرتﻫــﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿـﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۳

اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣـﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧــﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿـﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳـﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻـﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اداﻣـﻪ درﺑــﺎره ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﺷـﻦ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ اﻗــﺪاﻣﺎت
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز آنﻫﺎ را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣـــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘــﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ وﺟـﻮه اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾـﺎدی دارد و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣـﺎر و ارﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل  ،۹۷ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾـﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۴

ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ، ۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺒ ِﻨﺎ
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 اﯾﺒﻨﺎ /

۰

۰

 ۳۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۸۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺒ ِﻨﺎ ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارد و
از  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ۸۵ ،درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﻌﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد

ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣـــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘــﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ وﺟـﻮه اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾـﺎدی دارد و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣـﺎر و ارﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
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ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ  ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارد و
از  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ۸۵ ،درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﻌﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣـــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘــﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ وﺟـﻮه اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾـﺎدی دارد و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣـﺎر و ارﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۳:۴۲

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۳۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۸۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣـﺎر و ارﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۸

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ:
آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺒ ِﻨﺎ  ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارد و
از  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ۸۵ ،درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﻌﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻـﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣـــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘــﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ وﺟـﻮه اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾـﺎدی دارد و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣـﺎر و ارﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.
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ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ،ﮔﻔـﺖ :آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾـﻢ ﺗﻤـﺎم
اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش آرﻣــﺎن اﻗﺘﺼــﺎدی ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی اﻣﺮوز در ﯾـﮏ ﻧﺸــﺴﺖ ﺧـﺒﺮی ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارد و
از  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ۸۵ ،درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﻌﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۱

ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣـــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘــﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ وﺟـﻮه اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾـﺎدی دارد و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣـﺎر و ارﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ  ۵۱۴۹۵۵ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎارز ﺻﺎدرات
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۱۳۹۹
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاء ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
 ﺑ ﻼ غ ﻧﯿﻮز /
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 ۳۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۷۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دار ﯾﻢ ،از
ﻫ ﺮ ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۲

اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﺑـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴــﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ارزی ﺑﻮده ،در ﻋﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﻣﻮﺟﻮد،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗﺎت  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
 وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل و در ﺳــﺎل  ۹۸ﻣﻌـﺎدل  ۸۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل
ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑـﻪ رﻗـﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪه رﺷـﺪ  ۲۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ا ﺳ ﺖ.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اداﻣﻪ داد :ﺣﺠﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
 ۷ ،۹۷ﻫﺰار و  ۹۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑﻼـغ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ ازﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻣﺮوز در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣﯽداﻧﯿـﺪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳دﻫﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر
اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﻮرتﻫـﺎی
ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺳﭙﺮدهﭘﺬﯾﺮی ،ﺳﭙﺮدهﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣـﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳـﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮد
و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻـﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۳

ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اداﻣـﻪ درﺑــﺎره ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤــﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﮔﻔـﺖ :از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ اﻗــﺪاﻣﺎت
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏـﺎز ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﯾﻦ روﻧـﺪ اداﻣﻪ دارد؛ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی
آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤـﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﺻـﺮاﻓﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗــﺪاﻣﺎت اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ را ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺟـﺎﺑﻪﺟـﺎﯾﯽ وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دار ﯾﻢ از
ﻫ ﺮ ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل و در ﺳــﺎل  ۹۸ﻣﻌـﺎدل  ۸۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑـﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪه رﺷـﺪ  ۲۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑ ﺨ ﺶ ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اداﻣﻪ داد :ﺣﺠﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
 ۷ ،۹۷ﻫﺰار و  ۹۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻼـغ :اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻄـﺎﻟﺐ و اﺧﺒـﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳـﺎﯾﺮ رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﻧﯿﺴﺖ و
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮان از ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۲۲:۲۲

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد؛ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺑﺎ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ | آﻧﻼﯾﻦ
 روزﻧﺎﻣﻪ راه ﻣﺮدم /
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ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۴

ﺑﻪ ﮔﺰارش راه ﻣﺮدم ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ
ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻـﺎدرات
ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﺻـﺎدرات از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ در ﮐﺸﻮر
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اداره ﮐﺸﻮر را دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز در ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻘﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻓﺰود :ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺣﺪود  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار
ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۴درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻬﯿﮏ ﻫﺰار و ۸۵۱
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل  ۹۷ﺣﺪود
 ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ۸
درﺻﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪارم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﺪور اوراق ﮔﺎم اﺳﺖ.
اوراق ﮔﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ زودی در ﺑﻮرس اراﺋﻪ
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺪود  ۱۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو و  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ دارﻧﺪ.
ا ﻣ ﺎ ﺑ ﺎ ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ا ﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﺗ ﻌ ﺪا د ﺷ ﻌ ﺐ و ﻧ ﯿ ﺮ و ﮐ ﻢ ا ﺳ ﺖ  ،ا ز ﮐ ﯿ ﻔ ﯿ ﺖ و ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺧ ﺪ ﻣ ﺎ ت ا ﯾ ﻦ ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﭼ ﯿ ﺰ ی ﮐ ﻢ ﻧ ﻤ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ .
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﯿـﭻ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آن
ﮐﺎ ﻣ ﻼ ﻣ ﻄﻠ ﻮ ب ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آن ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ارزی ﺣـﺪود  ۱۱درﺻـﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ر ﯾـﺎﻟﯽ
ﺣﺪود  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﻣﻘــﺎم ﻣﺴــﺌﻮل ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣــﺪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ اﻓﺰود :ﻧﺮخ ﺳـﻮد
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۶:۳۷

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاء ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻘ ﺼﺪ ی
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /
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ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۵

اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﺑـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴــﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ارزی ﺑﻮده ،در ﻋﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﻣﻮﺟﻮد،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗﺎت  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
 وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل و در ﺳــﺎل  ۹۸ﻣﻌـﺎدل  ۸۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل
ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑـﻪ رﻗـﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪه رﺷـﺪ  ۲۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ا ﺳ ﺖ.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اداﻣﻪ داد :ﺣﺠﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
 ۷ ،۹۷ﻫﺰار و  ۹۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی
دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دار ﯾﻢ ،از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی وﺟﻮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻣﺮوز در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣﯽداﻧﯿـﺪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳دﻫﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر
اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﻮرتﻫـﺎی
ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮی  ،ﺳﭙﺮدهﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣـﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳـﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮد
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۶

و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻـﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اداﻣـﻪ درﺑــﺎره ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤــﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﮔﻔـﺖ :از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ اﻗــﺪاﻣﺎت
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏـﺎز ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﯾﻦ روﻧـﺪ اداﻣﻪ دارد؛ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی
آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤـﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﺻـﺮاﻓﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗــﺪاﻣﺎت اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ را ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺟـﺎﺑﻪﺟـﺎﯾﯽ وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دار ﯾﻢ از
ﻫ ﺮ ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل و در ﺳــﺎل  ۹۸ﻣﻌـﺎدل  ۸۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑـﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪه رﺷـﺪ  ۲۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑ ﺨ ﺶ ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اداﻣﻪ داد :ﺣﺠﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
 ۷ ،۹۷ﻫﺰار و  ۹۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ب
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ ﻣﺒﺪاء ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /
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 ۳۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۶۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دار ﯾﻢ ،از
ﻫ ﺮ ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۷

 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﺑـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴــﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣـﻮزه
ﺻﺎدرات ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ارزی ﺑﻮده ،در ﻋﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﻣﻮﺟﻮد،
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ  ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗﺎت  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
 وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل و در ﺳــﺎل  ۹۸ﻣﻌـﺎدل  ۸۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل
ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑـﻪ رﻗـﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪه رﺷـﺪ  ۲۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ا ﺳ ﺖ.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اداﻣﻪ داد :ﺣﺠﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
 ۷ ،۹۷ﻫﺰار و  ۹۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻣﺮوز در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣـﺪود  ۳دﻫﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫـﺪف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨـﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﻮرتﻫـﺎی
ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺳﭙﺮدهﭘﺬﯾﺮی ،ﺳﭙﺮدهﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣـﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷـﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳـﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮد
و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻـﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶۸

ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در اداﻣـﻪ درﺑــﺎره ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤــﺎﯾﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﮔﻔـﺖ :از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ اﻗــﺪاﻣﺎت
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏـﺎز ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﯾﻦ روﻧـﺪ اداﻣﻪ دارد؛ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی
آﻣـﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤـﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾـﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﺻـﺮاﻓﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗــﺪاﻣﺎت اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ را ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺟـﺎﺑﻪﺟـﺎﯾﯽ وﺟﻮه اﻫﻤﯿﺖ ز ﯾﺎدی دارد و ﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دار ﯾﻢ از
ﻫ ﺮ ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل و در ﺳــﺎل  ۹۸ﻣﻌـﺎدل  ۸۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل  ،۹۷ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑـﻪ رﻗﻢ  ۱۸۵۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل رﺳـﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪه رﺷـﺪ  ۲۲درﺻـﺪی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑ ﺨ ﺶ ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اداﻣﻪ داد :ﺣﺠﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
 ۷ ،۹۷ﻫﺰار و  ۹۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ب

۲۱
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۳:۴۱

اراﺋﻪ وام ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﻮد  ۱۲درﺻﺪ
 ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز /

۰

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  ۱۲درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۲۲ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۰

 ۳۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۶۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﺑ ﯿﻨﺎ

۶۹

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﺻـﺎدرات از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ در ﮐﺸﻮر
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اداره ﮐﺸﻮر را دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز در ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻘﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻓﺰود :ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺣﺪود  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار
ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۴درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻬﯿﮏ ﻫﺰار و ۸۵۱
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل  ۹۷ﺣﺪود
 ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ۸
درﺻﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪارم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﺪور اوراق ﮔﺎم اﺳﺖ.
اوراق ﮔﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن و ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ زودی در ﺑﻮرس اراﺋﻪ
ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺪود  ۱۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو و  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ دارﻧﺪ.
ا ﻣ ﺎ ﺑ ﺎ ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ا ﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﺗ ﻌ ﺪا د ﺷ ﻌ ﺐ و ﻧ ﯿ ﺮ و ﮐ ﻢ ا ﺳ ﺖ  ،ا ز ﮐ ﯿ ﻔ ﯿ ﺖ و ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺧ ﺪ ﻣ ﺎ ت ا ﯾ ﻦ ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﭼ ﯿ ﺰ ی ﮐ ﻢ ﻧ ﻤ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ .
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﯿـﭻ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آن
ﮐﺎ ﻣ ﻼ ﻣ ﻄﻠ ﻮ ب ا ﺳ ﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آن ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ارزی ﺣـﺪود  ۱۱درﺻـﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ر ﯾـﺎﻟﯽ
ﺣﺪود  ۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴ﺗﺎ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﻣﻘــﺎم ﻣﺴــﺌﻮل ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣــﺪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ اﻓﺰود :ﻧﺮخ ﺳـﻮد
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.

۲۱
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
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ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۷۰

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳـﮑﻨﺎس ارز
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ .وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺑﺎﻧﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس ,
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﻮان اﻗﺘﺼـﺎد ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی  ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣـﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔـﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوزه ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﺣﺘﯿــﺎج ﺟــﺪی دارد و در اﯾـﻦ رﺳــﺎﻟﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر از ﻣﺤــﻞ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔــﺘﯽ
ارزآوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،دو
ﭼ ﻨ ﺪا ن ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨـﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺣﻤـﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارزی ﺧﻮد را از ﺻﺎدﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
دا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۸ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر دارد و
از  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ۸۵ ،درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﻌﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣـﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﻣﻘﺒـﻮل و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨـﺎر ﺣﻮزه
ﺻــﺎدرات ،ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔﺼــﻠﯽ دارد و ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻤــﺪه ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ارزی ﺑـﻮده ،در ﻋﯿـﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ارزی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ  ۱۱درﺻــﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﺳﺒﯽ اﺳـﺖ و در ﺑﺨﺶ ر ﯾــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻮﻗـﺎت  ۴درﺻﺪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺧـﻮد در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺷﻌﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﻣﺮزﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎﻧﮏ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺳﻮد  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﯽ
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ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۳۰درﺻﺪی ﮐﺎرﻣﺰد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ،اﻓﺰود :از ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺎدﮔﯽ دار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎس ارز آﻧﻬﺎ را ﺧﺮ ﯾﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺎدل آن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣـــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻧﻘــﻞ و اﻧﺘﻘــﺎل ارزی ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ وﺟـﻮه اﻫﻤﯿـﺖ ز ﯾـﺎدی دارد و ﻣـﺎ اﯾـﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ را دار ﯾـﻢ از ﻫﺮ
ﻣ ﺒ ﺪا ﯾ ﯽ ﺑ ﻪ ﻫ ﺮ ﻣ ﻘ ﺼ ﺪ ی و ﺟ ﻮ ه ﻣ ﻨ ﺘ ﻘ ﻞ ﺷ ﻮ د .
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌـﺪی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻏﺎز و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻣﯿﺪ
دار ﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و ﻣﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۴اﻟﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻣﺴﺎل  ۱۱۰ﺷﺮﮐﺖ را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی در اداﻣﻪ درﺑـﺎره آﻣـﺎر و ارﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ  ۶۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۸۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ،۹۷ﯾـﮏ ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۸۵۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۲درﺻﺪی ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۷۴۹۳ ،۹۷ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﺑﻪ  ۸۱۳۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸رﺳﯿﺪه
ا ﺳ ﺖ.
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