ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺷﺒﮑﻪ اﻓﻖ  ۲۰۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻨﮓ ﺣﻘﻮﻗﯽ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
 ۱۳۹۹/۴/۱۵ ﺟﻨﮓ ﺣﻘﻮﻗﯽ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮﻧﯽ...
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ  ۱۳۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻃﺒﺮی اﮔﺮ در روﻣﺎ ﺿﺮر ﮐﺮد ،ﭼﺮا در ﻓﻠﻮرا ﻧﯿﺰ ﭘﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﻣﺪ!
 ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه دادﺳـﺘﺎن :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻃﺒﺮی در ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﻠﮏ ﮐﺮ ﯾﻢ ﺧﺎن و روﻣﺎ ﺑﺎ داﻧﯿﺎل زاده ﻣﺘﻀـﺮر ﺷﺪ؛ اﮔﺮ در روﻣﺎ ﺿـﺮر ﮐﺮد ﭼﺮا در ﻓﻠﻮرا
ﻧﯿﺰ ﭘﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺿﺮر زده اﺳﺖ؟
اﻧﺘﺨﺎب  ۱۳۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ۱۵ ،ﺗﯿﺮ  :۹۹ﻃﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۶۳ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ  /ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻮﺗﯽﻫﺎ ﺑﻪ ۱۱۵۷۱
ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ  /ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  ۲۴۰۴۳۸ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﻻری ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ :از دﯾﺮوز ﺗﺎ اﻣﺮوز  ۱۵ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۹و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ،دو ﻫﺰار و  ۵۶۰ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۹۵ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ اﻓﻖ  ۱۰۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺮور ﺷﻬﺪای ﻣﺤﺮاب ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در ﺗﺎر ﯾﺦ


 ۱۳۹۹/۴/۱۵ﻣـــﺎﺟﺮای ﺗﺮور ﺷـــﻬﺪای ﻣﺤﺮاب ﺑﺮای ﺛﺒــﺖ در ﺗﺎر ﯾـــﺦ ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ »ﺑﺮای ﺗﺎر ﯾـــﺦ« ﺑـــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع

ﺗﺎر ﯾﺦ...
ﺷﺒﮑﻪ اﻓﻖ  ۱۰۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

»رواﯾﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم« ﺳﺮدار اﯾﺮاﻧﯽ
» ۱۳۹۹/۴/۱۵ رواﯾﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم« ﺳﺮدار اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ »رواﯾﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم« در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع...
ﺷﺒﮑﻪ اﻓﻖ  ۱۰۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺒﺎرزه ای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺳﺮودن »ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻦ
 ۱۳۹۹/۴/۱۵ ﻣﺒﺎرزه ای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺳﺮودن »ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻦ« ﻣﺴﺘﻨﺪ »ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻦ« رواﯾﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از...
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۱۰۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی :آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﺮاغﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
 ﻣﻌـﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر ﮔﻔـﺖ :آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﭘﯽ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ از ﻓﺮوﭘﺎﺷــﯽ ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ ،دوﺑـﺎره ﺑﺮای ﻣـﺬاﮐﺮه ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ ﻧﺸـﺎن
ﻣ ﯽد ﻫ ﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

آﻓﺘﺎب  ۱۰۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻇﺮ ﯾـﻒ :ﻗﺮارداد  ۲۵ﺳـﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿـﻦ در زﻣـﺎن دﯾـﺪار "ﺷــﯽ" ﺑـﺎ رﻫـﺒﺮ اﻧﻘﻼـب ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ|ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﺧـﺎرﺟﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر
رﻫﺒﺮی اﺳﺖ
 وز ﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﻧﺴـﺠﺎم دروﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻮزه دﻋﻮای ﺟﻨﺎﺣﯽ
ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ دوﮔﺎﻧﻪﺳﺎزی و دﻋﻮای ﺟﻨﺎﺣﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۸۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﻂ و ﻧﺸﺎن ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﺮای آژاﻧﺲ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ
 رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ز ﯾـﺎده ﺧـﻮاﻫﯽ ﺷـﻮرای ﺣﮑـﺎم و آژاﻧﺲ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد و اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ آژاﻧﺲ ﺣﻠﻘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ  ۸۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ؟!
 آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ روزﺗﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد را در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﻃﻼ ،ﺳﮑﻪ ،اﺧﺒﺎر ﺑﻮرس ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ ،ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۱۶

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

۱۶

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

۱۶

ا ﯾ ﺒ ﻨﺎ

۱۶

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

۱۶

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱۶

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۱۶

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل ۹۸

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۱۶

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮر ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۱۶

ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

۱۶

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  - ۹۸ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤﺎ

۱۶

روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل

۱۶

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮر ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ /وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز

۱۶

ﺑﺎﻧ ﮏ و ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ

۱۶

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

۱۶

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

۱۶

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

۷

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

۷

وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ

۷

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۷

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

۷

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

۷

روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل ۹۸
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل ۹۸
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل ۹۸
رﺷﺪ  ۳۵درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻧﻮآوران
وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۶

ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل

۷

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۴

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

۴

وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۴

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۴

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۳

ا ﯾ ﺴ ﺘﺎﻧ ﯿ ﻮ ز

۳

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

۲

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺎم دﮐﺘﺮﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮدﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم دﮐﺘﺮﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮدﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ:وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۸:۳۱
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۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۷۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﺑـﺎزار آر ﯾـﺎ  -اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺳـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﺑـﺎزار آر ﯾـﺎ  -اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺳـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۸۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش آر ﯾــﺎ ﺑــﺎزار ،ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـــﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
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 ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

۱۱:۳۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۸

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ،۱۳۹۷
ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد
ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

۱۵:۴۸

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
 ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۹

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۲۱

روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل ۹۸
 اﯾﺒﻨﺎ /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۴۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﻻـزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ
 ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۰

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۳:۱۳

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
 ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۴۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۷:۲۴

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل ۹۸
 ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۳۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

۲۱



ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۵۹

ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل
 ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل
 ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۱:۵۳

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
 آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۲۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ  -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۲

 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ  -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗـﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده
ا ﺳ ﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۴:۵۲

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
درﺳﺎل ۹۸
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۲۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۵۹

ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻗـﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل
 ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۳

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻗـﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل
 ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۶:۴۲

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮر ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ
 ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۱۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۵۹

ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل
 ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۴

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  -ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻻـزم ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل
 ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۷:۵۶

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ -ﺳـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ،ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  - ۹۸ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
 ﺧﺒ ﺮ ﺳ ﻤﺎ /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۰۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

۱۲:۰۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۵

ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
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روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎرﭘﻮل ،ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑﯿﺶ از  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳــﺎس اﯾـﻦ ﮔﺰارش ،رﻗـﻢ ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠــﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده
ا ﺳ ﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽاﻓﺰاﯾـﺪ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎلﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬـﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎ در ﺣﻮزه اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸﺎی ﺑﺴـﯿﺎری از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮر ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ /وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان
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Exim News

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۲:۴۷

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
 ﺑﺎﻧ ﮏ و ﺻ ﻨ ﻌ ﺖ /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۶۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


jpgوﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮاﻧﺮوﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۷

 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ
 ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

.۲۰۲۰/۷/۱۳۹۹۰۴۱۵۱۲۴۷۳۵/
jpgوﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮاﻧﺮوﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻــﺎدرات در ﺳـﺎل ۹۸ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑـــﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از آن
ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۵:۱۹

روﻧﺪﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات درﺳﺎل ۹۸
 ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ  ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۸

و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

رﺷﺪ  ۳۵درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
 ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۱۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

۱۱:۲۴

ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎل  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﺳﻮﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺣــﻮزه اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـــﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری از ﭼـــﺎﻟﺶ ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 https://farasoonews.ir/iZgjePﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺒﺮ:
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ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ /

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺗـﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾـﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
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دو دﻟﯿـﻞ ﻣﻮﺟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿـﺮورت دارد از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺻـﺎدرات و
واردات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
دﻟﯿـﻞ اول آن ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼـف ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺣـﻮزه ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
ﻫـﺎی ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ ﻻـزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﯾﺎﺑ ﺪ .
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻـﺎدرات رﮐﻦ دوم ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺿـﺮورت ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺣﺴــﺎس ﻣﯽ ﺷـﻮد ز ﯾﺮا اوﻻــ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﮐﺮوﻧـﺎ و ...
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺗﺠﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻻـزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
 ...ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧــﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﺧﯿـﻞ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ دوﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و  ...ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
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وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
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 اﻗﺘﺼﺎدﯾﺒﺎﻧﮏ  ,ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۵ :ﺟﻮﻻی  ۳:۴۸ - ۲۰۲۰ب.


ظ ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ۷۰۱۴۹ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺮﺗﺮﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻـﺎدرات رﮐﻦ دوم ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎد

ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ روزﻫـﺎ ﺿــﺮورت ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺣﺴـﺎس ﻣﯽ ﺷـﻮد ز ﯾﺮا اوﻻـ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ و ﮐﺮوﻧﺎ و … اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات
ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
 اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی
اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻـﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻـ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ر ﯾـﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾـﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز ﮐﺎﻫﺸـﯽ
اﺳﺖ اﺻﻮﻻـ ارزش ﺻـﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و اﯾﻦ ﺧـﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﭘـﻮل در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.

وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮاﻧﺎﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۱

ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺒﺎﻧﮏ  ,ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ۵ :ﺟﻮﻻی  ۳:۴۸ - ۲۰۲۰ب.
ظ ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ ۷۰۱۴۹ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺮﺗﺮﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻣﻮﺿـﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻـﺎدرات رﮐﻦ دوم ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎد
ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﺿـﺮورت ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺣﺴـﺎس ﻣﯽ ﺷـﻮد ز ﯾﺮا اوﻻـ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی
ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﮐﺮوﻧـﺎ و … اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ رﺷــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ،
ﺻﺎدرات ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺗﺠﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻻـزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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… ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﻻـزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧــﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﺧﯿـﻞ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ دوﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و … ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه
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وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ
 ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻣﻠ ﺖ /
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی ﺻــﺎدرات ،ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ را ﺳــﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻﺎدرات…

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻـﺎدرات رﮐﻦ
دوم ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﺿـﺮورت ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺷﻮد ز ﯾﺮا اوﻻ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ و ﮐﺮوﻧﺎ و … اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۳

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺗﺠﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻻـزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
… ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﻻـزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧــﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﺧﯿـﻞ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ دوﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و … ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
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ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿـﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻـﺎدرات رﮐﻦ
دوم ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﺿـﺮورت ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺷـﻮد ز ﯾﺮا اوﻻـ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ و ﮐﺮوﻧـﺎ و  ...اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
رﺷﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺗﺠﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻻـزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
 ...ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧــﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﺧﯿـﻞ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ دوﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و  ...ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
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وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران /
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻮآوران آﻧﻼـﯾﻦ-ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻﺎدرات رﮐﻦ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺿـﺮورت ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ز ﯾﺮا اوﻻ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ و ﮐﺮوﻧﺎ و  ...اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷـﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺗﺠﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻻـزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
 ...ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧــﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﺧﯿـﻞ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ دوﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و  ...ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﭘﺎﯾ ﮕﺎ ه ﺧﺒ ﺮ ی ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ  ،ﻣﻮﺿـﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻـﺎدرات رﮐﻦ دوم ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﺿـﺮورت ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ز ﯾﺮا اوﻻ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ و ﮐﺮوﻧـﺎ و  ...اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ رﺷـﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺻـﺎدرات ﻗـﺪرت رﻗـﺎﺑﺘﯽ
ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺗﺠﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻻـزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
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اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
 ...ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧــﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﺧﯿـﻞ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ دوﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و  ...ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.

۱۵
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۱۷:۲۲

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از
ﺑﺎﻧ ﮏ ﻫﺎ ی ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﯾﺎﺑ ﺪ

دو دﻟﯿـﻞ ﻣﻮﺟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿـﺮورت دارد از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺻـﺎدرات و
واردات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
دﻟﯿـﻞ اول آن ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼـف ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺣـﻮزه ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
ﻫـﺎی ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ ﻻـزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﯾﺎﺑ ﺪ .
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻـﺎدرات رﮐﻦ دوم ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺿـﺮورت ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺣﺴــﺎس ﻣﯽ ﺷـﻮد ز ﯾﺮا اوﻻــ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫــﺎ و ﮐﺮوﻧــﺎ و …
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۹

ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ ﺗـﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روﺷﻬﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺗﺠﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
… ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﻻـزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧـﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺣﻮزه
آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
دوﻃﺮﻓـﻪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾــﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺸـﺘﺮک و … ﺑﺮ ﻋﻬــﺪه دارﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺑﺎ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۰

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.

۱۶
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۲۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۰۷:۰۰

ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی آ ﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮده و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در ﺣـﻮزه اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری از ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۱

۱۶
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۰۷:۰۰

ﺗﻔـﺎﻫﻢ  -ﮔﺮوه ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤـﻪ :ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در  ۱۳۹۸ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و ۳۵۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ |  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻـزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣــﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﻢ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬـﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری از ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ا ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۲

۱۶
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹

وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۰۷:۰۰

ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑـﻮده ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در  ۱۳۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﯾﻌﻨﯽ  ۳۵ ،۱۳۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ از ش رﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

۱۶
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ۹۸
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ ۱ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ |
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ | اﺳﺖ.
 ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ |
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  | ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان | ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و | ﻧﮕﻬــﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه | اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری از | ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده | اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۳

ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ ۱ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۳۵۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ |
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۳۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ | اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻻـزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۷ﻣﺒﻠـﻎ ۱۶۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿـﻪ ﻣــﺎﻟﯽ | ﺧـﻮد ﺟﻬـﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﯿﺮی از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ |
رﻗﻢ ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،۹۷رﺷﺪ  | ۲۶درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان | ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬـﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺧـﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و | ﻧﮕﻬــﺪاری از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه | اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﮔﺮه ﮔﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از | ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده | اﺳﺖ.

۱۶
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۹:۰۶

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺎم دﮐﺘﺮﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮدﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ  ۱۹ﺗﯿﺮﻣﺎه ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ

ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﮔﻔﺖ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﺷـﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ" :ﺑﻨﺎم
ﺧﺪا" ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻋﺰ ﯾﺰ و ﻫﻤﮑـﺎران ﺗﻼﺷـﮕﺮ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮارﺳـﯿﺪن ﺑﯿﺴـﺖ و ﻧﻬﻤﯿـﻦ ﺳـﺎل ﺗﺎﺳـﯿﺲ
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان و در ﺳــﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﺰ ﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻧــﺎم "ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ" اﺳـﺖ ،ﺑﺮ آﻧﯿـﻢ ﺗـﺎ ﭼـﻮن ﺳﺎﻟﻬـﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ
دوﺷﺎدوش ﺗﻼﺷﮕﺮان ﺟﺒﻬﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر از ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮار ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۴

 ﺿـﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﺎ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰ ﯾﺰ در واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎدی و
ﺷﻌـﺐ ،ﺑـﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺳــﻌﯽ ﻣﻀـﺎﻋﻒ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﺧــﺪوم ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮده و آﻣـﺎدﮔﯽ آﻧـﺎن را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻓﻖ روﺷﻦ ﺻﺎدرات اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ  ۱۹ﺗﯿﺮﻣـﺎه ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﮔﻔﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﺘﻦ ﭘﯿـﺎم ﺑﻪ ﺷـﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ" :ﺑﻨﺎم
ﺧﺪا" ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻋﺰ ﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻼﺷـﮕﺮ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮارﺳـﯿﺪن ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳـﯿﺲ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و در ﺳـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﺰ ﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺎم "ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ" اﺳـﺖ ،ﺑﺮ آﻧﯿـﻢ ﺗـﺎ ﭼـﻮن ﺳﺎﻟﻬـﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ
دوﺷﺎدوش ﺗﻼﺷﮕﺮان ﺟﺒﻬﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر از ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮار ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﯽ دو ﭼﻨـﺪان ﺑﺮای ﺧـﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات در اﺑﻌﺎد داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺑﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
ﺻﺎدرات ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دار ﯾﻢ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫـﺪف ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﯿﻦ ارز
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺴـﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺂوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﯾﺎر ﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﺎ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰ ﯾﺰ در واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎدی و
ﺷﻌـﺐ ،ﺑـﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺳـﻌﯽ ﻣﻀـﺎﻋﻒ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﺧـﺪوم ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮده و آﻣـﺎدﮔﯽ آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻓﻖ روﺷﻦ ﺻﺎدرات اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

۱۶
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۹:۰۵

ﭘﯿﺎم دﮐﺘﺮﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮدﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ا ﯾ ﺴ ﺘﺎﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز:ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۱۹ﺗﯿﺮﻣﺎه ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﮔﻔﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۴۵

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﺘﻦ
ﭘﯿـﺎم ﺑﻪ ﺷـﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ" :ﺑﻨﺎم ﺧﺪا" ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻋﺰ ﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻼﺷـﮕﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪن
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺰ ﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ" اﺳﺖ ،ﺑﺮ آﻧﯿﻢ
ﺗـﺎ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﻬـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ دوﺷـﺎدوش ﺗﻼﺷـﮕﺮان ﺟﺒﻬﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻣﺴـﯿﺮ ﻋﺒﻮر از ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻫ ﻤ ﻮا ر ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﯽ دو ﭼﻨـﺪان ﺑﺮای ﺧـﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات در اﺑﻌﺎد داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺑﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
ﺻﺎدرات ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دار ﯾﻢ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫـﺪف ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﯿﻦ ارز
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺴـﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺂوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﯾﺎر ﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﺎ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰ ﯾﺰ در واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎدی و
ﺷﻌـﺐ ،ﺑـﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺳـﻌﯽ ﻣﻀـﺎﻋﻒ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﺧـﺪوم ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮده و آﻣـﺎدﮔﯽ آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ اﻓﻖ روﺷﻦ ﺻﺎدرات اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

۱۶
ﺗﯿ ﺮ
۱۳۹۹
۰۲:۱۱

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ:وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ

ﺳﺎ ﯾ ﺖ ﺗ ﺤﻠ ﯿﻠ ﯽ دﻧ ﯿﺎ ی ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﺧ ﺒ ﺮ ی

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


 falsefalseاﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫـﺪ:وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﮔﺰ ﯾﻢ

ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ :وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات،
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.


 falsefalsefalseاﮔﺰ ﯾــﻢ ﻧﯿــﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫــﺪ :وﯾﮋه ﺑﯿﺴــﺖ و ﻧﻬﻤﯿـﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات

اﯾﺮاﻧــﺎﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺗﻮﻟﯿــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺻــﺪور ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧــﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
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 falsefalseاﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫـﺪ:وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﮔﺰ ﯾﻢ
ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ :وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺗﻮﻟﯿــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺻــﺪور ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧــﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی
ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان […] ،اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ :وﯾﮋه ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮاﻧﺎﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻﺎدرات رﮐﻦ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﺿـﺮورت ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺣﺴـﺎس ﻣﯽ ﺷـﻮد ز ﯾﺮا اوﻻـ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی
ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﮐﺮوﻧـﺎ و … اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ رﺷــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ،
ﺻﺎدرات ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۷

ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺗﺠﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻻـزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
… ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﻻـزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧــﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﺧﯿـﻞ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ دوﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و … ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
 falsefalsefalseاﮔﺰ ﯾــﻢ ﻧﯿــﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫــﺪ :وﯾﮋه ﺑﯿﺴــﺖ و ﻧﻬﻤﯿــﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳـــﯿﺲ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات
اﯾﺮاﻧـﺎﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺗﻮﻟﯿــﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫــﺪف ﺻــﺪور ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻﺎدرات رﮐﻦ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﺿـﺮورت ﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺣﺴـﺎس ﻣﯽ ﺷـﻮد ز ﯾﺮا اوﻻـ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی
ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﻫـﺎ و ﮐﺮوﻧـﺎ و … اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ رﺷــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ،
ﺻﺎدرات ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و اﺧﺬ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮑﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾـﻦ ﺑﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾﻂ رود ﺗـﻮرﻣﯽ ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ارزی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ارز و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ﻣﺤﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣﺮ از ﻣﺴـﯿﺮ ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و اﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺷـﺪت ﯾـﺎﻓﺘﻪ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻤﻼـ اﻗﺘﺼﺎد در ﺷـﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ
ﻫـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮐﻪ از ارﮐـﺎن ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ
ﺿﺮورت دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ ﭼﺮاﮐـﻪ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺣﻀـﻮر اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺴــﯿﺎر ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ ﺳــﻬﻢ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۸

ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮورت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿـﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺻـﺪور ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻋﻤﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺗﺠــﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎی
ﺻـﺎدرات ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ از
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻــﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﯾـﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ آﻧﻬــﺎ اﻏﻠـﺐ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزارﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ر ﯾﺎل اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارزش ر ﯾﺎل در ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﻧﺴـﺒﺘﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺗﺠﺎری ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﻻـزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺸﺎوره ای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻧﮑﺘـﻪ ای ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﺧـﺎﻃﺮ دور داﺷﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
… ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﻻـزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ا ﻣ ﺮ ی ﻣ ﻌ ﻤﻮ ل ا ﺳ ﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫــﺎ از ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮﻧــﺪ ﻣﻨﺸـﺎ اراﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و در اﯾﺮان اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﮔﺮﭼـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺠـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
دارﻧــﺪ اﻣـﺎ اﮔﺰ ﯾـﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ دوﺷـﺎدوش اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دﺧﯿـﻞ در ﻣﻮﺿـﻮع ﺻـﺎدرات وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﻣﺸـﺎوره ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ ﻃﺮف ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ،اﯾﺠـﺎد ﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﺎﻟﯽ دوﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و … ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
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