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اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۲۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آ ﻣﺎ ر ا ﻣ ﺮ و ز ِ ﮐ ﺮ وﻧﺎ  ،ﻓ ﻮﺗ ﯽ ﻫﺎ و ﻣ ﺒ ﺘ ﻼ ﯾﺎ ن
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۵۶۸ﻫﺰار و  ۸۹۶ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل
 ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲۹۶ ،ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ  ۳۲ﻫﺰار و  ۶۱۶ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس  ۸۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

 ۲ﮐﺸﺘﻪ و  ۱۴زﺧﻤﯽ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روز ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ دوﻟﺘﯽ در ﺳﻮدان
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻮدان اﻋﻼـم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮ ﯾـﺎن ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﺿـﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ دو ﻧﻔﺮ ﮐﺸـﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ۱۰
ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﺧﺒﺎر ﺧﻮب  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻓﺖ دﻻر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
 ﺑـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻋـﺪ ﺑﺮﮔﺰاری زﻣـﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ،ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻـت ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾـﻞ دﻣﻮﮐﺮات ﻫـﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺮک در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬـﻮری ﺧﻮاﻫـﺎن در ﻧﻈﺮ دارﻧـﺪ .دﻣـﻮﮐﺮات ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮐﻠﯽ ﺧﻮاﻫـﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﭘـﻮل ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﯾـﺎراﻧﻪ،
ﺗﺰر ﯾــﻖ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑـﻪ ﺑــﺎزار و وام ﻫﺴــﺘﻨﺪ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺟﻤﻬــﻮری ﺧﻮاﻫــﺎن ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺗـﻮان ﻣــﺎﻟﯽ اﺷــﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ از ﻃﺮ ﯾﻖ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  ۴۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﺮوﻧﺎ  ۳ﺗﺎ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺖ
 ﻋﻀـﻮ ﺷـﻮرای ﻋــﺎﻟﯽ ﻧﻈـﺎم ﭘﺰﺷــﮑﯽ ،راﻫﮑـﺎر ﺧﺮوج از ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧـﺎ را ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﺑـﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺎﺳــﯽ در ﻧﺤـﻮه ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ
ﺑ ﯿ ﻤ ﺎ ر ی د ر ﮐ ﺸ ﻮ ر داﻧ ﺴ ﺖ .
ﺑﺪر  ۴۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺷﺘﺮی ۲ :ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎوری رﺳﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮد


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وزارت ﺧﺎرﺟﻪ :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ
 وزارت اﻣــﻮر ﺧــﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳـــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿـــﺪ ﺑﺮ آزادی ﻣــﺎﻫﺮ اﻻــﺧﺮس اﺳـــﯿﺮ ﻓﻠﺴـــﻄﯿﻨﯽ اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﺷـــﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻪ
ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن داده و او و ﺻﺪﻫﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آزاد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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۱

ﻋﺮف :اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۴۰۰ﺗﺎ آﺧﺮ آﺑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد
 اوﻟﯿﻦ و ﺑﺮوزﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﺧﺒﺎر اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﺮی درﮔﺬﺷﺖ
 ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﺮی ﻧﮕﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺷﻨﺒﻪ )ﺳﻮم آﺑﺎنﻣﺎه( ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻞ دورهای ﺑﯿﻤﺎری ،از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  ۳۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻋﺎﻣﻼن ﮔﺮاﻧﯽ ﻃﻼ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
 رﻓﯿﻨﯿﺘﯿﻮ ﻣﺘـﺎﻟﺰ ر ﯾﺴـﺮچ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد در ﺳـﺎل ﻣﯿﻼـدی آﯾﻨـﺪه ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮای ﻃﻼ از ﺳﻮی ﺻـﻨﻌﺖ ﺟﻮاﻫﺮات و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﭼ ﺸ ﻤ ﮕ ﯿ ﺮ ی ﮐ ﻤ ﺘ ﺮ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺑ ﻮ د ا ﻣ ﺎ . . . .
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ  ۲۶درﺻﺪی ﭘﺮوازﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد


ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
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۳
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۴
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۶
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۸
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۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی دوﺷﻨﺒﻪ 99/8/5

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی دوﺷﻨﺒﻪ 99/8/5

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی دوﺷﻨﺒﻪ 99/8/5

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی دوﺷﻨﺒﻪ 99/8/5

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی دوﺷﻨﺒﻪ 99/8/5

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی دوﺷﻨﺒﻪ 99/8/5

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﺗ ﻬ ﺪ ﯾ ﺪ ﯾ ﻮ ر و ﺑﺎ ﯾ ﻮا ن د ﯾ ﺠ ﯿ ﺘﺎ ل

ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

۱۰

ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ  -ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز

ﻣ ﻤ ﺘﺎ ز ﻧ ﯿ ﻮ ز

۱۱

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد

ﻋﺼﺮ ﺑﺎزار

۱

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

ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻﺪ اﺳﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮ ﯾﺪار

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺖ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد
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۱

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۱۶

۳
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹
۱۰:۳۵



ﺗ ﻬ ﺪ ﯾ ﺪ ﯾ ﻮ ر و ﺑﺎ ﯾ ﻮا ن د ﯾ ﺠ ﯿ ﺘﺎ ل
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ /

۰

۰

 ۱۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :اﯾﺒﻨﺎ

ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘـﺎ ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ارزﻫـﺎی دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﻮان دﯾﺠﯿﺘـﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﻀـﺎی ﻣـﺎﻧﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﯾﻮرو را
ﻣ ﺤ ﺪو د ﮐﻨ ﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧـﺎ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻓﺎﯾﻨﻨﺸـﯿﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی در اروﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم
در ﺣﺎل آ ﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻓﻦ آوری ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ﺳـﯽ ﺑﯽ دی
ﺳﯽ( و ﭘــﻮل ﻫــﺎی ﻣﺴــﮑﻮک ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در ﺻــﻮرت ﻣﺤﺒـﻮﺑﯿﺖ ،ﺑﺮای ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﺳــﻨﺘﯽ و ﺛﺒــﺎت ﻣــﺎﻟﯽ اﯾﺠــﺎد
ﮐﻨﻨـﺪ.ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘـﺎ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ارزﻫـﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﻮان
دﯾﺠﯿﺘﺎل ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو ﻓﻀﺎی ﻣﺎﻧﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﯾﻮرو را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
ا ﯾ ﻦ ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﻣ ﻌ ﺘ ﻘ ﺪ ا ﺳ ﺖ ﯾ ﻮ ر و ی د ﯾ ﺠ ﯿ ﺘ ﺎ ل ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﺪ ا ز ﺣ ﺎ ﮐ ﻤ ﯿ ﺖ و ﺛ ﺒ ﺎ ت ا ر و ﭘ ﺎ ﺣ ﻤ ﺎ ﯾ ﺖ ﮐ ﻨ ﺪ .
اﻣــﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫـﺎﯾﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣــﺪ از ﯾـﻮروی دﯾﺠﯿﺘـﺎل در ﺻـﻮرت ﺟــﺬب ﺟﺮ ﯾـﺎن ﻫـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮد.
ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﺑ ﺨ ﻮاﻧ ﯿ ﺪ :

ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﻮرو ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد دارد

اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﭼﯿﻦ

۲
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹

۱۳:۳۵

ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ  -ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز
 ﻣ ﻤ ﺘﺎ ز ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۱۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :اﯾ ﺴﻨﺎ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم در ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ،اﺗﻔـﺎق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ وی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴـﻤﺖ دوم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ،
ﺑﺤﺚ روﯾﻪﻫـﺎ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی اﺳﺖ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽﺳـﺎزی ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ در ﻻـﯾﻪ ﺳـﻮم ﺳـﺨﺖﺗﺮ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺗﺠﺮﺑـﻪای ﮐـﻪ در ﮐﺸــﻮر دار ﯾـﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺮ ﺟــﺎ ﻣﺮدم را درﺳـﺖ درﮔﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﮐﺮدهاﯾـﻢ اﺗﻔــﺎق ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮ رﻗﻢ
ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ) (Co governanceﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
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۱۷

ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ.
 دادهﻫـﺎی ﺑـﺎز ) (Open Dataﮐـﻪ ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در آن ﻣﺴـﺘﺘﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘﻤـﺎدآﻓﺮ ﯾﻨﯽ و ﺟﻠـﺐ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻋﻤـﻮم ﻣﺮدم در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 در اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ از ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻧﮏ اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه... ،ﺳـﺨﻨﮕﻮی دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ :وﻗﺖ
رﻓــﻊ ﻓﯿﻠــﺘﺮ ﻓﯿﺲﺑــﻮک ﻧﺮﺳــﯿﺪه اﺳـﺖ ﮔﺮد آوری ﺗﻮﺳــﻂ ﮔﺮوه ﻓـﻦ آوری اﻃﻼﻋــﺎت ﭘﺎﯾﮕــﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧــﺘﯽ ﺧــﺒﺮی ﻣﻤﺘــﺎز ﻧﯿــﻮز
ﺳﺨﻨﮕـﻮی دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎ در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧـﺒﺮی اﻣﺮوز ﺧـﻮد ﮔﻔـﺖ :اﮔﺮ ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣـﺎﻧﻪ در ﻓﯿﺲﺑـﻮک ...ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨــﮓ ﮐﺸـﻮر ﻣـﻮرد ﺑــﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ۱۵ام ﺑﻬﻤـﻦ  ،ﻓــﺎواﻧﯿﻮز :دﺑﯿﺮ ﺷـﻮرای ﻋــﺎﻟﯽ ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی از ﺑـﺎزﻧﮕﺮی در
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪی ﺧـﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  VPNﺧﺒﺮ ...اﺣﺘﻤـﺎل رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﯿﺲﺑﻮک در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﮔﺮد آوری ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮوه ﻓـﻦ آوری اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻤﺘـﺎز ﻧﯿـﻮز ﯾـﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣـﺎﻧﻪ در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی از
اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮏ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺒﺮ داد.ﺑﻪ ﮔﺰارش ...ﻣﺪل ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ ۲۰۲۰
– ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪل ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺪل ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ  ۲۰۲۰ﻣﺪل ﻣﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ
ﻣـﺪل ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ز ﯾﺒﺎﺗﺮ ﯾﻦ ﻣـﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣـﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣـﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ
ﺳﺮی ﺟﺪﯾـﺪ ﻣـﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ :

ﻋﮑﺲ ﻫـﺎﯾﯽ از ...از اﻣﺮوز ﺛﺒـﺖﻧـﺎم  VPNﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻏﺎز ﺷـﺪ

۱۸ام ﺑﻬﻤـﻦ  ،ﻓــﺎرس -رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀــﺎی ﻣﺠـﺎزی ﮔﻔـﺖ :در دﻧﯿـﺎ از  VPNﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺒﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ و در اﯾﺮان
ﺑﺮای ...ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨـﮓ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت واﻟـﺪﯾﻦ اﺳﺖ 'ﺣﺠﺖ اﻻﺳـﻼم ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎری 'روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
در ﺟﻤـﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﮔﻔـﺖ:ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨـﮓ ﺧـﺎﻧﮕﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﭘﺎﻻـﯾﺶ ﺳـﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﻪ اﯾﻨـﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨــﮓ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤــﺎل ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧـﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،ز ﯾﺮا در ﮐﻮﺗـﺎهﻣــﺪت ﺟـﻮاب
ﻧﻤﯽدﻫﺪ و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻣﻤﺘــﺎزﻧﯿﻮز ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از اﯾﺴــﻨﺎ ،ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از وزارت ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ،ﻧﺸــﺴﺖ ﻧﻘــﺪ و اﻧــﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع »ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روح ﷲ ﻫﻨﺮور -اﺳـﺘﺎد ﻣـﺪﻋﻮ داﻧﺸـﮑﺪه ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮ ﯾﻒ -و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺳﻮﻟﯽ – ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ -ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
روحﷲ ﻫﻨﺮور ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﻣﻮرد آن ز ﯾﺎد ﺻﺤﺒﺖ
ﺷــﺪه وﻟﯽ ﻓﻬﻤﯿــﺪه ﻧﺸــﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﯿﻮهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮای ﮐﻨـﺘﺮل ﻓﻀـﺎی
ﻣﺠـﺎزی وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزﺷـﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ دارﻧـﺪ در اﯾﻦ ﻓﻀـﺎ
ﺣﺎ ﮐ ﻢ ﮐﻨﻨ ﺪ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺳﻪ اﻟﮕﻮی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در دﻧﯿﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﻟﮕﻮی ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻧﻈﺮ دوﻟـﺖ در ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳﺖ ،اﻟﮕـﻮی اروﭘـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔـﺎﻇﺖ از ﺣﻘـﻮق اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ و ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺼﺎر و ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﻮم ﻣﺪل آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
در ﮐﺸﻮر ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﭼﻬﺎرم را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ.
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ
اﺳـﺘﺎد ﻣـﺪﻋﻮ داﻧﺸـﮑﺪه ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺮ ﯾﻒ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎری آزاد دارد و ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ
ﺑﻮدن آن اﻣﮑـﺎﻧﯽ را اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴـﯽ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺧﻮدش را ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﺷـﺒﮑﻪ
اﯾﺠـﺎد ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورد ،ﮔﻔـﺖ :اوﻟﯿـﻦ ﻣـﻮردی ﮐـﻪ دوﻟـﺖﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﮐـﺪام ﻻـﯾﻪ را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻨﺮور ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎور ﯾﻢ
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ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﭘﺮﻗـﺪرت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺘﺎﺳـﻨﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ راه اﻓﺘـﺎدهاﻧـﺪ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷـﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را
رﺻﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
دو ﻻﯾﻪ ﮐﻠﯿﺪی ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺰار ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳـﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺷـﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان داده ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ روی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ را وﺟﻮد ﺑﯿﺎور ﯾﻢ.
وﻟﯽ در ﻧﻈـﺎم ﺗﻨﻬـﺎ اﻫﺮم ﮐﻠﯿـﺪی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد روﺑﻪروی ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و اﯾﻦ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻣـﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارداد.
اﺳـﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸـﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و
ﺧﻼـ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﯿـﭻ ﺳﺎزوﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از
اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮدک ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺴﻢ را در ﮐﺸﻮر راهاﻧـﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺸـﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه اراﺋﻪدﻫﻨـﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺨﺸـﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻬـﺪه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﻣﻦ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﻫﻨﺮور ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺪلﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻣﺤﻮر ﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎ ،ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫـﺎی
آﻧﻼﯾﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد ،اداﻣﻪ داد :ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮی درﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪاران و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﯽ را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻋﺮﺻـﻪ ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی ﺻـﺎﺣﺐ رای و اﺛﺮﮔــﺬار ﻫﺴــﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮓ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻧﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺖ را ﻫﻢ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﺑﺤـﺚ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ،وﻗـﺘﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﯾـﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻪ وﺟـﻮد
آوردن ﻣﺴـﯿﺮ ﮔﻔـﺖوﮔـﻮ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫـﺎ ﺳﺎزوﮐـﺎر اﯾﻦ ﻣﮑـﺎﻟﻤﻪ را ﺑﻪ وﺟـﻮد آوردهاﻧـﺪ،
اﮔﺮ ﺷـﻤﺎ از ﺗﻮﺗﯿﺘﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑـﺎ ارزشﻫـﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫـﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﺑـﺎﯾﺪ
ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮ ﯾﻒ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ دو
ﻧﮑﺘــﻪ را ﻣـــﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿــﻢ ،اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :اﺑﺘـــﺪا ﺑﺎﯾـــﺪ ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨــﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺗﺼـــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
روالﺳـﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دو ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد :اول روﯾﻪ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷـﺪن ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻪ آن
اﻋـﺘﺮاض ﮐﻨﻨـﺪ و رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد و دوم وﻗـﺘﯽ دﺳـﺘﻮر ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨـﮓ ﺑﺮای ﺳـﺎﯾﺘﯽ ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷـﻮد،
د ﺳ ﺘ ﻮ ر ﻗ ﻀ ﺎ ﯾ ﯽ و ر وا ل آ ن ﻣ ﻌ ﻠ ﻮ م ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
ﻫﻨﺮور اداﻣـﻪ داد :دوم ﻣﺸـﺎوره اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳــﻄﺢ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫـﻢ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﺰرگ و ﮐـﻮﭼﮏ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣـﺪاوم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﺗﻤﺎس ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
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اﮔﺮ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺼــﻤﯿﻢﺳـﺎزی ﻣـﺎ از ﺑﯿـﻦ ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺷــﺮوع ﺷـﻮد ،ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑـﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﻤـﺘﺮی ﺑﺮﺧـﻮرد
ﻣ ﯽ ﮐﻨﯿ ﻢ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ در ﺣـﻮزه دادهﻫـﺎ ،ﻣﺤـﻮری را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
در ﺑﻘﯿـﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﻫـﻢ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﮔﻔـﺖ :اوﻟﯿـﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ذﺧﯿﺮهﺳـﺎزی دادهﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﻣﻠﯽﺳﺎزی دادهﻫﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از آﻧﻬﺎ در ﺑـﺪﻧﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬاری دوﻟﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم ﻫﻢ ﺳﺎزوﮐـﺎری ﺑﻪ وﺟـﻮد ﺑﯿـﺎور ﯾﻢ ﮐﻪ دادهﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯽ اﻓﺮاد در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺗﺠﻤﯿـﻊ ﺷﻮﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﺣﻔﻆ
ﺣﺮ ﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ واﺳﻄﻪای ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺷﮑﻞ دﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
اﺳــﺘﺎد ﻣـﺪﻋﻮ داﻧﺸـﮑﺪه ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺮ ﯾﻒ ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮاﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎت داده
ﮐﺸـﻮر ﮔﻔـﺖ :در اﯾـﻦ ﻋﺮﺻـﻪ اول ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم و ﭘﺲ ازآن ﻓﺎرﺳـﯽزﺑﺎﻧـﺎن ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ را دار ﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣـﺘﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫــﺎی ﺧــﺎص آن ﺟﻮاﻣـﻊ را ﺑﺴــﺎز ﯾﻢ و ﺣـﺘﯽ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎ ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪاد ارزآوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻨﺮور اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗـﺐﻫـﺎ را رﻋـﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻀـﻮر
ﻓﻌـﺎلﺗﺮی در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﮐﻢ دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ رﺳـﻮﻟﯽ -ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻـﻨﻌﺖ -درﺑـﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی
ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻻـﯾﻪ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘـﺪ و ﻫـﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﺗﺼـﻤﯿﻢﺳﺎزی
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
در ﺣــﻮزه ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی ﺣﻤﮑﺮاﻧﯽ ،ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻـﺖﻫــﺎی اﯾـﻦ ﻓﻀــﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿــﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و
ﺣﺎ ﮐ ﻤﯿﺘ ﯽ ا ﺳ ﺖ.
در ﻻـﯾﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ داده ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ از روﯾﻪای اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻦ ﺑﻬﺮه را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﺑـﺒﺮ ﯾﻢ و در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل از داراﯾﯽﻫـﺎ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ و دادهﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟـﻮد دارد ﻣﺤـﺎﻓﻈﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒـﺎﻧﻪ از اﯾﻦ
ﻓﻀﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮای ﭼـﺎرﭼﻮبﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی وﺟـﻮد دارد ،ﺑﺎﯾــﺪ ﻻـﯾﻪﻫـﺎی ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ،
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫـﺎ و ﺳـﺮوﯾﺲ و ﻻـﯾﻪ ﮐـﺎرﺑﺮان را ﻣﺒﻨـﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻻـﯾﻪ ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺸــﺨﺺ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﺗـﺎ از داراﯾﯽﻫـﺎی ارزﺷــﻤﻨﺪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿـﻢ وﻟﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻪ
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺪاﺧﻠﻪ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻻـﯾﻪﻫـﺎی ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮز ﯾﻊﺷـﺪه
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
رﺳـﻮﻟﯽ ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ در ادﺑﯿـﺎت ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑـﺎ ﺳﻪ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘـﺎری ،روﯾﻪای و راﺑﻄﻪای روﺑﻪرو ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
ﻣﮑـﺎﻧﯿﺴﻢﻫـﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤـﺪه روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗـﺪوﯾﻦ،
اﺑﻼغ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را در دﺳﺖ دارد و اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
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۲۰

ا ﻣـ ﺎ ﻫ ﺮ ﭼ ﻪ ﺑ ﺎ ﻻـ ﺗ ﺮ ﻣ ﯽ ر و ﯾ ﻢ ﮐـ ﺎ ر ﺳـ ﺨ ﺖ ﺗ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د و ا ز ﻣ ﮑـ ﺎ ﻧ ﯿ ﺴ ﻢ ﻫـ ﺎ ی ﺳ ﺎ ﺧ ﺘ ﺎ ر ی ﺑ ﻪ ﺳـ ﻤ ﺖ ﻣ ﮑ ﺎ ﻧ ﯿ ﺴ ﻢ ﻫ ﺎ ی ر و ﯾ ﻪ ا ی ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ
ﺟﻬ ﺖ ﻣ ﯽد ﻫﯿ ﻢ.
وی ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ در اﯾﺠــﺎد اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﭙــﺎرﭼﻪﺳــﺎزی روﯾــﻪﻫــﺎ در ﻻــﯾﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭼــﺎﻟﺶ ﺟــﺪی وﺟــﻮد دارد،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـــﺎن ﮐﺮد :در ﻻـــﯾﻪﻫـــﺎی ﺑﺎﻻـــﺗﺮ ﺑــﻪﻃــﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﮑـــﺎﻧﯿﺴﻢﻫـــﺎی ﻣـــﺪاﺧﻠﻪ ،ﻣﮑـــﺎﻧﯿﺴﻢﻫـــﺎی راﺑﻄــﻪای اﺳــﺖ و
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر آن ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ،اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎز ﯾﮕﺮان
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ از ﻻـﯾﻪﻫـﺎی ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﺎرﺑﺮی اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺴﻮ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات آ ﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﺟــﺎﻣﻌﻪ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ از اﯾـﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻧﺸــﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ در اﯾـﻦ ﺣــﻮزه روشﻫــﺎی
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را اﯾﺠﺎد و ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت
ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺿﻌﻒ و ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﯿﺶ رو دار ﯾﻢ.
رﺳـﻮﻟﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪی ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻋﯿﻨﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻧﺪار ﯾﻢ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای را در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ دﭼﺎر ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣـﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺠـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﮐﺠـﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻼ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻮر ﯾﺖ ﻫﻨﻮز در ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﻀـﺎﯾﯽ را اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻻـﯾﻪ دوم ﺗﻤـﺎم ذیﻧﻔﻌـﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨـﺪی ﺑﺮﺳـﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺪاﺧﻼت
ﻧﻈـﺎم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﻃﻌﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در
اﯾﻦ ﺻـﻮرت در ﺳـﻄﺢ ﮐﻼـن اﻫـﺪاﻓﯽ ﮐﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺤﻘـﻖ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ و در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن دادهﻫـﺎ ﺑﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑــﻪ ﻣﺤﺘــﻮای ﺷـــﻔﺎف ﺑــﺎ دﺳﺘﺮﺳـــﯽ آزاد و ﺣﻔــﻆ ﺣﺮ ﯾــﻢ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ دﺳﺘﺮﺳــﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻣﻄﻤﯿــﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻻـﯾﻪ ﺳﻮم ﺑـﺎ ﺳـﺮوﯾﺲﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ داد و ﺑـﺎ ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ
در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋ ﻀ ﻮ ﻫ ﯿـ ﺎ ت ﻋ ﻠ ﻤ ﯽ د ا ﻧ ﺸـ ﮕ ﺎ ه ﻋ ﻠ ﻢ و ﺻـ ﻨ ﻌ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗ ﺎ ﮐ ﯿـ ﺪ ﺑ ﺮ ا ﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﻣ ﮑ ﺎ ﻧ ﯿ ﺴ ﻢ ﻫ ﺎ ی ﺳ ﺎ ﺧ ﺘ ﺎ ر ی د ر ا ﯾ ﻦ ﺳ ﻪ ﻻ ﯾ ﻪ ﺑ ﻬ ﺘ ﺮ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ا ﻧ ﻨ ﺪ
ﺷﮑــﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧــﺪ و ﺑﯿـﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪﻫــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﻓﻌــﺎل ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐــﺎر و ﻧﺤـﻮه ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽﻫـﺎ ﻣﺸــﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ۱۲ﺳـﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸـﻮر ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬـﺎ در
ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اداﻣـﻪ دارد و در ﻻـﯾﻪ ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ و ﻣﺤﺘـﻮا ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ اﯾﻦ
ﭼﺎﻟ ﺶ ر وﺑ ﻪ ر و ﻫ ﺴ ﺘ ﯿ ﻢ .
رﺳـﻮﻟﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﻢاﮐﻨـﻮن ﻫﻤـﻪ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎ و ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن درﮔﯿﺮ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺤﺚ
آﻣـﻮزش در اﯾـﻦ ﻓﻀـﺎ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺎ در ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺑﺤﺚ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ رﺻـﺪ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻓﻀـﺎ ورود
ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﺴـﺠﺎم و ﺗﻮان را در ﺑـﺪﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺮاﯾﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘـﺎری ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ
 ۱۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭼﺎﻟﺶ دار ﯾﻢ.
ﺑﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،اﺗﻔﺎق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴـﻤﺖ دوم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،ﺑﺤﺚ روﯾﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی اﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺎزی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻻﯾﻪ
ﺳـﻮم ﺳـﺨﺖﺗﺮ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر دار ﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟـﺎ ﻣﺮدم را درﺳﺖ درﮔﯿﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﮐﺮدهاﯾـﻢ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ رﻗـﻢ ﺧـﻮرده اﺳـﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در ﻋﺮﺻـﻪ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ) (Co governanceﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ.
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ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺴﻂ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷـﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺮدم را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺳــﻮﻟﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨــﮓ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤــﺎل ﺣــﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧــﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ در ﮐﻮﺗــﺎهﻣــﺪت ﺟــﻮاب ﻧﻤﯽدﻫــﺪ و در
ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی در ﺑﺪﻧﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد اﻣـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀـﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻀـﯿﻪ و ﺑـﺎ اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ
ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑﺸﻮﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ رﻫـﺒﺮی ﯾـﮏ ﺗﻌـﺒﯿﺮی از اﯾـﻦ ﻓﻀـﺎ داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی را ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻧـﺒﺮ ﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻀـﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ روی آن ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ،ﮔﻔـﺖ :ﺗﺒﻌـﺎت رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼـ ﺷـﻔﺎف ﺑـﻮد ،ﻣﺮدم
درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧـﺪ ،ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﺤﺘﻮاﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی روی اﯾـﻦ ﻓﻀـﺎ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣـﺎ ﺗـﺎزه ﻣﺘـﻮﺟﻪ ﺷـﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﺮﺻـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ روی آن ﺿـﻮاﺑﻄﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﺷﺎﯾـﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐـﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ اﻧﺠـﺎم ﺑـﺪﻫﯿﻢ ﻓﯿﻠـﺘﺮ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ز ﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﻈﺎم داﺷﺖ.
ﻋ ﻀ ﻮ ﻫ ﯿـ ﺎ ت ﻋ ﻠ ﻤ ﯽ د ا ﻧ ﺸـ ﮕ ﺎ ه ﻋ ﻠ ﻢ و ﺻـ ﻨ ﻌ ﺖ ا د ا ﻣ ﻪ د ا د  :د ﻟ ﯿ ﻞ ا ﯾ ﻦ ا ﻧ ﻔ ﻌ ﺎ ﻟ ﯽ ﮐ ﻪ د ر ﺑـ ﺪ ﻧ ﻪ ﺣ ﺎ ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﯽ ﺑ ﺎ آ ن ر و ﺑ ﻪ ر و ﻫ ﺴ ﺘ ﯿ ﻢ
اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روﻧـﺪﻫﺎ را دﯾﺮ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿـﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺑـﺎز ﻫﻢ دﯾﺮ اﺗﻔـﺎق
ﻣﯽاﻓﺘـﺪ ز ﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ روﻧـﺪﻫﺎی ﭘﺮﺷـﺘﺎب روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳـﺮ ﯾﻊ آﻧﻬﺎ را اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮ ﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ در ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺎ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﻻـن اﮔﺮ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣـﺎ دﻏـﺪﻏﻪ اﺳـﺖ ﺧﯿﻠﯽ روﻧـﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺣـﺎل ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ دو ﯾـﺎ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ورود ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
دادهﻫﺎی ﺑﺎز در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎدآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
رﺳﻮﻟﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ داده در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖ :داده از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﻓﻨﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و
در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻻﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺷـﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺳــﻨﺪی را در دﺳـﺖ ﺗــﺪوﯾﻦ دارد ﮐـﻪ ﻫــﺪف آن اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﺷــﮑﻞ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ از
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داده ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ از دادهﻫﺎ و
اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ دادهﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد
ﻣ ﯽ ﮐﻨﯿ ﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف اﺻـﻠﯽ در ﺣﻮزه داده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را در ﺣﻮزه
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ،رﺻﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪار ﯾﻢ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ داده ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ﮐﻨﯿﻢ.
دادهﻫـﺎی ﺑﺎز ) (Open Dataﮐـﻪ ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در آن ﻣﺴــﺘﺘﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘﻤـﺎدآﻓﺮ ﯾﻨﯽ و ﺟﻠـﺐ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻋﻤـﻮم ﻣﺮدم در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه دادهﻫﺎ دارد،
ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه داده در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫــﺎ از آن ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،اﻇﻬــﺎر ﮐﺮد :ﺑﺨﺸــﯽ از دادهﻫــﺎ ﺣــﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳـﺖ و ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪﻫـﺎی
دوﻟـﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﯾـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ آﻧﻬـﺎ در دﺳـﺖ دوﻟـﺖ اﺳـﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺿﻮاﺑـﻂ ﻣﺸﺨﺼــﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻫﺮ
دادهای ،در ﻫﺮ ﺣﻮزهای و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷـﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.
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۲۲

اﯾـﻦ اﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دادهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫـﺎ ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﮔﺎم از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ:
اﯾـﻦ دادهﻫــﺎ را ﺑﺎﯾــﺪ آزاد ﮐﻨﯿـﻢ و اﺧﺘﯿــﺎر ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪﻫــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از آن ارزش ﺧﻠــﻖ ﮐﻨﻨــﺪ ﻗﺮار ﺑــﺪﻫﯿﻢ و از آن
ﺣ ﻔﺎ ﻇ ﺖ ﮐﻨﯿ ﻢ.
رﺳﻮﻟﯽ ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﯾـﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻫـﺪاف ﻣﻠﯽ ،ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿـﻢ ﮔﻔـﺖ :اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮕـﺎه ﻣﺨـﺎﻃﺮات اﯾـﻦ ﻓﻀـﺎ را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﺟـﺪی و ﺗﻬﺪﯾـﺪات
ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دار ﯾﻢ و ﺗﻮان آن را دار ﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺑــﺪﻧﻪ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮐـﺎﺳﺘﯽ دارد ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ آن را ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﺪﻫـﺪ ﺗـﺎ از اﯾﻦ
ﻓﺮﺻـﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژ ﯾﮑﯽ در ﺟﻬـﺖ اﻫـﺪاف ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و در ﮐﻨـﺎر آن ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿـﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ارﮐـﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺎز دار ﯾﻢ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺿﻮاﺑـﻂ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﺣﺮ ﯾـﻢ اﯾـﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎ ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﮐﻨـﺪ را ﺑﻪ
وﺟـﻮد ﺑﯿــﺎورد ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾــﺪ از ﻧﻘﺶآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﻣﺮدم در ﺣـﻮزه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿـﻢ و ﺑﺮای اﺳــﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ ﯾﮏ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼن دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی دﻧﯿﺎی وب :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم راﯾﮕﺎن ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق روزاﻧﻬﺨﺒﺮ
ﻓﻮری :ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻣﻬﺮ  ۹۹اﻋﻼم ﺷﺪﺧﺒﺮ ﻓﻮری :ارزان ﺷﺪن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 :ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮔﺮدآوری ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه وﺑﮕﺮدی ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨ ﺪ .
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ از اﺻﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺴﺮوی ...ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز ﭼﻬﺎرم ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮدک اﻋﻼم ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﻓﯿﻠﻢ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺸﻨﻮاره/
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز ﭼﻬﺎرم ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮدک اﻋﻼم ﺷﺪ
ﺳﯿﻨﻤـﺎﭘﺮس-ﮔﺮوه ﺳـﯿﻨﻤﺎ /در ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ روز )ﭘﻨـﺞ ﺷـﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴـﺘﻢ ﻣﻬﺮ ﻣـﺎه( ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫـﺎی ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﻓﯿﻠـﻢ در ﺑﺨﺶ ...ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨـﮓ ﻧـﺎﻣﻪای درﺑـﺎرۀ »ﻓﯿﺲﺑـﻮک« وزرا ﺑـﻪ دوﻟﺖ ارﺳـﺎل ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه وب ﮔﺮدی ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪای درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک وزراء ﺑﻪ دوﻟﺖ ارﺳﺎل ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤــﻮد واﻋﻈﯽ وز ﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت و ...ﻣـــﺪﯾﺮ »ﺑﻼﮔﻔـــﺎ« از اﻓﺰاﯾﺶ روﻧـــﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨـــﮓ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﻓــﺎواﻧﯿﻮز  :ﻣـــﺪﯾﺮ
»ﺑﻼﮔﻔـﺎ« ﺑـﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ روﻧـﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨـﮓ ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺪﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روزاﻧـﻪ دﺳـﺘﻮر ﻣﺴـﺪودﺳﺎزی ﺣـﺪود ﺻـﺪ
وﺑﻼـگ ﯾـﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ارﺳـﺎل ﻣﯽﺷﻮدﻣـﺪﯾﺮ ﺑﻼﮔﻔـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ روزاﻧـﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻـﺪ وﺑﻼـگ در ﺳــﺮوﯾﺲ دﻫﻨـﺪه ﺑﻼﮔﻔـﺎ ﺑﺎ
دﺳـﺘﻮر ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ...از دﺳـﺘﻮر دادﺳـﺘﺎن ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام ﺑﯽاﻃﻼﻋﻢ/اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ
ﮔﺮد آوری ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز
ﯾــﮏ ﻋﻀـﻮ ﮐــﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣﺼــﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘـﻮای ﻣﺠﺮﻣـﺎﻧﻪ از دﺳــﺘﻮر دادﺳــﺘﺎن ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨــﮓ اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام اﺑﺮاز ﺑﯽاﻃﻼــﻋﯽ ﮐﺮد ...دﮐــﺘﺮ ﺷــﻬﺮ ﯾﺎری :ﻣــﻮﺛﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨــﮓ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨــﮓ ﺧــﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻈــﺎرت
واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﯾﺎری :ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ
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دﺑﯿﺮ ﺷــﻮرای ﻋــﺎﻟﯽ اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ،ﺳــﺎزو ﮐــﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨــﮓ در ﮐﺸــﻮر را ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪ و ﻧﺎﮐــﺎﻓﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ:
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ  ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .
'ﺣﺠـﺖ اﻻﺳـﻼم ﺣﻤﯿـﺪ ...ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺳـﭙﺮدهﻫـﺎی ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﺮدآوری ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎد
ﻣ ﻤﺘﺎ ز ﻧﯿ ﻮ ز

ﺑﯿﻨـﺎ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ر ﯾﺎﻟﯽ،
ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب را اﻋﻼم ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ از ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻧﮏ اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾـﺪه... ،ﺳـﺨﻨﮕﻮی دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ :وﻗﺖ
رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮔﺮد آوری ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺒﺮی ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز
ﺳﺨﻨﮕﻮی دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎ در ﻧﺸـﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣـﺎﻧﻪ در ﻓﯿﺲﺑﻮک ...ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨـﮓ ﮐﺸـﻮر ﻣـﻮرد ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ۱۵ام ﺑﻬﻤـﻦ  ،ﻓــﺎواﻧﯿﻮز :دﺑﯿﺮ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی از ﺑـﺎزﻧﮕﺮی در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  VPNﺧﺒﺮ ...اﺣﺘﻤﺎل رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﯿﺲﺑﻮک در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺮد آوری ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮏ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺒﺮ داد.ﺑﻪ ﮔﺰارش ...ﻣﺪل ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ  – ۲۰۲۰ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺪل ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ

ﻣﺪل ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ ۲۰۲۰

ﻣﺪل ﻣﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ

ﻣﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ

ﻣ ﺪ ل ﻣ ﻮ ﻫﺎ ی ﺑﻠﻨ ﺪ
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ز ﯾﺒﺎﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ

ﻣ ﺪ ل ﻣﻮ ﺑﻠﻨ ﺪ

ﻣ ﻮ ﻫﺎ ی ﺑﻠﻨ ﺪ

ﻣﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ

ﻣﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ

ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪل ﻣﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻪ
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ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ :
ﻋﮑﺲ ﻫــﺎﯾﯽ از ...از اﻣﺮوز ﺛﺒـﺖﻧـﺎم  VPNﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻏﺎز ﺷـﺪ ۱۸ام ﺑﻬﻤﻦ  ،ﻓـﺎرس -رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی
ﮔﻔــﺖ :در دﻧﯿــﺎ از  VPNﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷــﺒﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ و در اﯾﺮان ﺑﺮای ...ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨــﮓ ،ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨــﮓ ﺧــﺎﻧﮕﯽ و
ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ
'ﺣﺠﺖ اﻻﺳـﻼم ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎری 'روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ:ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﻻﯾﺶ
ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود:ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ...ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﺰرﮔﺎن آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺷﺒﻨﻢ ﮐﻬﻦ ﭼﯽ  -وز ﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت در ﺟﺮ ﯾﺎن ﺳـﻔﺮی ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
دارﻧﺪ«.
)ﺧـﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺘﻨـﺎ روز ﺳـﻪﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮﻣــﺎه ( ...ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨـﮓ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣـﻮرد ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد ۱۴ام ﺑﻬﻤﻦ ،

دﺑﯿﺮ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی از ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ...ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﯿـﺎت اﻧﺘﺨـﺎب آﺛـﺎر وﯾـﺪﯾﻮﯾﯽ ﺟﺸــﻨﻮاره ﻓﯿﻠـﻢ ﮐـﻮدک ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻫﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب آﺛﺎر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺟﺸـﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺠﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ :ﻫﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺛﺎر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﯿﺴـﺖ
و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش روز ﯾﮑﺸــﻨﺒﻪ ﺟـﺎم ﺟـﻢ آﻧﻼـﯾﻦ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ...ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﯾـﮏ ﻃﺮح ﺗـﺎزه ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨـﮓ ﭘﺎﯾﮕـﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯿﻬﺎ ۱۴ام ﺑﻬﻤﻦ  ،ﻣﻬﺪی اﺧﻮان ﺑﻬﺎﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻋﻀﻮﯾﺖ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک
ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ وﺟﻪ ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﯾـﮏ ﻃﺮح ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯿﻬﺎ /ﺑﺮرﺳـﯽ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﯿﺲﺑﻮک
۱۴ام ﺑﻬﻤﻦ  ،ﻣﻬـﺪی اﺧﻮان ﺑﻬﺎﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻋﻀﻮﯾﺖ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐـﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷـﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ...ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ؛ داور ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ اﺑﻮﻇﺒﯽ
»ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ« ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺎت داوران ﺟﺸﻨﻮارهی ﻓﯿﻠﻢ اﺑﻮﻇﺒﯽ در ﺑﺨﺶ آﺛﺎر داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ درآﻣﺪ.
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺟﺸــﻨﻮارهی ﻓﯿﻠـﻢ اﺑﻮﻇـﺒﯽ اﻣﺮوز )ﺳـﻪﺷــﻨﺒﻪ( ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﻋﻀـﺎی ﻫﯿـﺎت داوران ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
در ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻠـﻢﻫــﺎی داﺳــﺘﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨــﺪ ،ﻋﻼــوهﺑﺮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ،ﺑــﺎز ﯾﮕﺮ ...ﺳـﻪ داﻧﺸــﮕﺎه درﺣــﺎل ﮐــﺎر ﺑﺮ روی ﻓﯿﻠــﺘﺮ ﯾﻨﮓ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮد آوری ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز
ز ﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد روﻧـﺪ اﯾﺠﺎد ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﯾﻨﮓ
ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﺿ ﺪا ﺧ ﻼ ﻗ ﯽ ﺳ ﻪ داﻧ ﺸ ﮕ ﺎ ه و . . .

۲
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد
 ﻋﺼﺮ ﺑﺎزار /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۱۳:۵۴
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۲۶

ﻋﺼـﺮ ﺑـﺎزار -ﻃﺒﻖ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷـﺮط
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی »ﻋﺼـﺮ ﺑـﺎزار« ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻓـﺎرس ،در ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎد دوﻟﺖ درﺑـﺎره ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح
ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾــﺪی ﺑﺮای اﺧــﺬ ﻣﺎﻟﯿـﺎت از اﻣﻼـک ،درآﻣـﺪ اﺷــﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﻮدروﻫـﺎی
ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﯿـﺎت دوﻟﺖ در ﺣـﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﺮاﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ و ﺧــﺪﻣﺎت در اﯾـﻦ ﻻـﯾﺤﻪ آﻣــﺪه اﺳـﺖ :ﺻﺪدرﺻـﺪ  % ۱۰۰درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی و ﺑﯿﺴﺖ درﺻـﺪ  % ۲۰درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ای و ده  % ۱۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ﺗﺒﺼـﺮه  :۲ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی »ﻋﺼـﺮ ﺑـﺎزار« ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻓـﺎرس ،در ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻗﺘﺼـﺎد دوﻟﺖ درﺑـﺎره ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح
ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﺮای اﺧـﺬ ﻣﺎﻟﯿـﺎت از اﻣﻼـک ،درآﻣـﺪ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﻮدروﻫـﺎی
ﻟــﻮﮐﺲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد و در ﻫﯿــﺎت دوﻟـﺖ در ﺣــﺎل ﺑﺮرﺳــﯽ اﺳـﺖ ،ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎﺗﯽ درﺑــﺎره ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻــ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺣـﺬف ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی و ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و ﺧـﺎم
ﻓ ﺮو ﺷ ﯽ ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺻﺪدرﺻﺪ  % ۱۰۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻــﺎدرات ﺧـــﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔــﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﺑﺨﺶ ﮐﺸــﺎورزی و ﺑﯿﺴــﺖ درﺻـــﺪ  % ۲۰درآﻣـــﺪ ﺣﺎﺻــﻞ از
ﺻﺎدرات ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ای و ده  % ۱۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣــﻮاد ﺧــﺎم ،واﺳــﻄﻪ ای و ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻧﻔــﺘﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺘﺮک وزارﺗﺨــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﻔﺖ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻋﻤـﺎل ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ ﻣـﺎده و اﺳـﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﻄـﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وز ﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎرس ،در ﺳـﺎلﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﮐﺮده
ﺑ ﻮ د ﮐ ﻪ ﺑﺎ ﺗ ﻔ ﺴ ﯿ ﺮ ﻗﺎﻧ ﻮ ن ا ز ا ﺧ ﺬ ا ﯾ ﻨ ﮕ ﻮﻧ ﻪ ﻣﺎﻟ ﯿﺎ ت ﻣ ﻨ ﻊ ﺷ ﺪ .
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۲۷

۴
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹

ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۷

۶۵۹ 

۷

۱۲:۲۷

 ۴۱درﺻﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۴۱درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎل  ۹۸را ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﺻــﻨﻌﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ۳۴،۸۴۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
@int_trade

۵
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹
۰۰:۲۹
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دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ  :ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﻧﺴـﺨﻪ ﭼﺎﭘﯿـﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ  :ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳـﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤـﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی آنﻫﺎ از ۸۰
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻃﻼـﯾﯽ  ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺮادی ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ
ارزی ﺧﻮد را اﻧﺠـﺎم ﻧـﺪاده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای آنﻫـﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸــﯽ از ارزﻫــﺎی ﺧـﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧــﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻣــﺬاﮐﺮه و دﻟﯿـﻞ ﻋــﺪم ﺑﺮﮔﺸـﺖ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨــﺪ ز ﯾﺮا ،ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت
ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﯾـﺎ دﻻﯾـﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺳـﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت را
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ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۰درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺪود اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪای در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ آن ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺎت ارزی و ﻫﻢ ر ﯾﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از زﻣـﺎن ﺗﺎﺳـﯿﺲ در  ۲۷ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫـﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﻘـﺎل
ﮔﺎز ،ﺑﺮق و… ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارزﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ واردات و اراﺋﻪ
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ ﺻـﺎدرات درﺑـﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺷـﺮاﯾﻂ آن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ و … ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺿــﻤﻦ اﻋﻼـم ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی و ر ﯾـﺎﻟﯽ در ﻧﯿﻤـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ اﻣﺴـﺎل،
ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﮐﻤـﺘﺮ ﺷـﺪه و ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣـﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه
ا ﺳ ﺖ.
– داﺷــﺘﻦ ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﺷــﺮط ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ؟داﺷــﺘﻦ ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﺮای
در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ز ﯾﺮا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﭼﻮن
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮدن ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺳـﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﺎدرات دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺤﻮﯾـﻞ دﻫﻨـﺪ و در ﮐﻨـﺎر آن ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهای
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.
– ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﺗﺒﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺎن را ارﺗﻘﺎ داد؟اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ز ﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از .۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از .۸
 ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻊ ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ از ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑﺰرگ ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﻗـﺎﻟﺐ اﻋﻄـﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮوژه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر و ارزآوری ﭼﻮن ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻـد در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮای آنﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌــﺪادی از آنﻫـﺎ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺴـﺎل ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻓﻮﻻـدی ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽﻫـﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺳـﺎل ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺣـﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫـﺎ را در ﺳـﻄﻮح ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﮐـﺎﻫﺶ داد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﮐﻨـﻮن ﮐـﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮدد ،واردات ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺷـﻮد و اوﻟـﻮﯾﺖ واردات ﺑﺮ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪهای از
ﻧﯿﺎزﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
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۲۹

ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺑــﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭘــﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺘﯽ ﻧﻔـﺖ ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﭘﺮوژهﻫـﺎی
ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑﺮای آنﻫـﺎ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ ﭼـﻮن ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻـد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸـﻮر
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ز ﯾﺮا ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﭼﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش را ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ داد.
– ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﭘﺎرﺳـﺎل و اﻣﺴـﺎل ﭼﻘـﺪر اﺳـﺖ؟ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  ۸۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﯾـﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
 ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺷــﺮاﯾﻂ ﻻـزم را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺑﺎﻧـﮏ آﻣـﺎدﮔﯽ اﯾـﻦ را دارد ﮐـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازد.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗــﺎ ﺷــﺶ ﻣــﺎﻫﻪ اﺑﺘــﺪاﯾﯽ اﻣﺴــﺎل ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻌــﺎدل  ۶۲۰۶ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۴۳۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و  ۱۸۹۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗ ﺴﻬﯿ ﻼ ت ارز ی ا ﺳ ﺖ.
– ﭼـﻪ وﺛــﺎﯾﻘﯽ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺮای اراﺋـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؟وﺛــﺎﯾﻘﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن در ﯾــﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت
ﻣﯽﮔﯿﺮ ﯾﻢ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺳـﻨﺠﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد و اﮔﺮ ﻣﺸـﺘﺮی از رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻗﺮارداد ﻻزماﻻﺟﺮا و ﭼﮏ ﯾﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﯾﮕﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ رﺗﺒـﻪ اﻋﺘﺒــﺎری ﻣﺸــﺘﺮی ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ،از آنﻫــﺎ ﺳــﻬﺎم اﻣﻼــک و ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻــﺎدرات
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
– ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﺎدل  ۱۸درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺳــﻤﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات ،ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺑـﺎ دو درﺻــﺪ ﺗﺨﻔﯿـﻒ از ﻧﺮخ
ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ر وﺑ ﺮ و ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ .
– ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮار دارﻧـﺪ؟ﺑﻠﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ از ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﻢ ﯾـﺎ ارزش ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ارزش ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت وﯾﮋهای ﻫﻢ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻮد  ۱۲درﺻﺪی ۳۰ ،درﺻـﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐـﺎرﻣﺰد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻠﮏ ۸۰ ،درﺻﺪ ارزش ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  ۱۰۰درﺻﺪ ازش ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻼـوه ﺑﺮاﯾـﻦ ،ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری را ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﻗﺒـﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ
ﺿ ﻤ ﺎﻧ ﺖ ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﺿ ﻤ ﺎﻧ ﺖ د ﯾ ﮕ ﺮ ی ﻧ ﻤ ﯽ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ .
– ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑ ﺨ ﺸـ ﯽ ا ز آ ن ﻣ ﺮ ﺑـ ﻮ ط ﺑـ ﻪ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ر ز ی و ﺑ ﺨ ﺸـ ﯽ د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﺮ ﺑـ ﻮ ط ﺑـ ﻪ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت ر ﯾـ ﺎ ﻟ ﯽ ا ﺳـ ﺖ ا ﻟ ﺒ ﺘ ﻪ د ر ﺑ ﺨ ﺶ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت
ر ﯾ ﺎﻟ ﯽ ﻣ ﻌ ﻮ ﻗ ﺎ ت ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر ﮐ ﻢ و د ر ﺑ ﺨ ﺶ ا ر ز ی ﻣ ﻘ ﺪا ر ی ا ز آ ن ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ آ ن ﻫ ﻢ ﻧ ﻮ ﺳ ﺎﻧ ﺎ ت ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ا ر ز ا ﺳ ﺖ .
– وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ﺑﺨﺶ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﻌﺎدل
 ۲۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۵۱ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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۳۰

ﺣﻘـﻮق ﺻﺎﺣﺒــﺎن ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ از  ۵۶۸۳ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن در ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺑـﻪ  ۹۴۷۸ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن در ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟـﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ اﺳﺖ از  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۴۱
ﻫﺰار اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
– ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ و ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ارزﻫـﺎی ﺧـﻮد را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨـﺪ و ﺟﺰ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺛـﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑـﺪﻫﯿﻢ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ را ﻫﻢ
ﺟ ﺬ ب ﮐﻨﯿ ﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪﻫــﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑﺨﺸــﯽ از ارز ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
اﺳـﮑﻨﺎس وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ اﺳﮑﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻧﺮخ آزاد ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ر ﯾﺎل آن را
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آنﻫﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻮاﻟﺠــﺎت ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل اﺳـﺖ و اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ
ﺻﺎدرات دارﻧﺪ و ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات آنﻫﺎ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه از ﮐﺮوﻧـﺎ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﭘﯽ ﺷـﯿﻮع اﯾـﻦ وﯾﺮوس،
ﺻﺎدرات آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت داده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳـﺨﺖ
ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﺮای اﻣﻬﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
آﻧ ﻬﺎ ﻫ ﻤ ﮑﺎ ر ی ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﯽ آن ﻣﻌــــﺎدل  ۱۱۰ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺷــﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷــﺮﮐﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﯿﻢ.
– اﻓﺰاﯾﺶﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﭼﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﮔـﺬارد؟زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
ﺗﻘﺎﺿـــﺎ ﺑﺮای ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ارزی ﮐــﻢ ﻣﯽﺷـــﻮد و ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿـــﺎ ﺑﺮای ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ر ﯾـــﺎﻟﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷــﻮد؛
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﻋـﺪاد و ارﻗـﺎم ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات از  ۵۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ  ۷۴۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ از  ۱۸۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت از  ۶۹۶۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۸۵۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾ ﺴﻨﺎ ﻧ ﺴ ﺨ ﻪ ﭼﺎﭘ ﯽ
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ﻃﺒﻖ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷـﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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 ﺑﺮاﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ و ﺧــﺪﻣﺎت در اﯾـﻦ ﻻـﯾﺤﻪ آﻣــﺪه اﺳـﺖ :ﺻﺪدرﺻـﺪ  % ۱۰۰درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی و ﺑﯿﺴﺖ درﺻـﺪ  % ۲۰درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ای و ده  % ۱۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣـﻮاد ﺧــﺎم ،واﺳــﻄﻪ ای و ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻧﻔــﺘﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺘﺮک وزارﺗﺨــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﻔﺖ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
 ﺗﺒﺼـﺮه  :۲ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓــﺎرس ،در ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎد دوﻟـﺖ درﺑــﺎره ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻗـﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﺮای اﺧـﺬ ﻣﺎﻟﯿـﺎت از اﻣﻼـک ،درآﻣـﺪ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ
ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد و در ﻫﯿــﺎت دوﻟـﺖ در ﺣــﺎل ﺑﺮرﺳــﯽ اﺳـﺖ ،ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎﺗﯽ درﺑــﺎره ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ و ﺧــﺪﻣﺎت
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺣـﺬف ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی و ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و ﺧـﺎم
ﻓ ﺮو ﺷ ﯽ ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺻﺪدرﺻﺪ  % ۱۰۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻــﺎدرات ﺧـــﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔــﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﺑﺨﺶ ﮐﺸــﺎورزی و ﺑﯿﺴــﺖ درﺻـــﺪ  % ۲۰درآﻣـــﺪ ﺣﺎﺻــﻞ از
ﺻﺎدرات ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ای و ده  % ۱۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣــﻮاد ﺧــﺎم ،واﺳــﻄﻪ ای و ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻧﻔــﺘﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺘﺮک وزارﺗﺨــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﻔﺖ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻋﻤـﺎل ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ ﻣـﺎده و اﺳـﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﻄـﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وز ﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎرس ،در ﺳـﺎلﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﮐﺮده
ﺑ ﻮ د ﮐ ﻪ ﺑﺎ ﺗ ﻔ ﺴ ﯿ ﺮ ﻗﺎﻧ ﻮ ن ا ز ا ﺧ ﺬ ا ﯾ ﻨ ﮕ ﻮﻧ ﻪ ﻣﺎﻟ ﯿﺎ ت ﻣ ﻨ ﻊ ﺷ ﺪ .
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۲
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹
۱۲:۱۶



ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻋﺼﺮ ﺑﺎزار

ﻃﺒﻖ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷـﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
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۳۲

 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓــﺎرس ،در ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎد دوﻟـﺖ درﺑـﺎره ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻗـﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﺮای اﺧـﺬ ﻣﺎﻟﯿـﺎت از اﻣﻼـک ،درآﻣـﺪ اﺷــﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﻮدروﻫـﺎی ﻟـﻮﮐﺲ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﺮاﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ و ﺧــﺪﻣﺎت در اﯾـﻦ ﻻـﯾﺤﻪ آﻣــﺪه اﺳـﺖ :ﺻﺪدرﺻـﺪ  % ۱۰۰درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی و ﺑﯿﺴﺖ درﺻـﺪ  % ۲۰درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ای و ده  % ۱۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ﺗﺒﺼـﺮه  :۲ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓــﺎرس ،در ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎد دوﻟـﺖ درﺑــﺎره ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻗـﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﺮای اﺧـﺬ ﻣﺎﻟﯿـﺎت از اﻣﻼـک ،درآﻣـﺪ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ
ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد و در ﻫﯿــﺎت دوﻟـﺖ در ﺣــﺎل ﺑﺮرﺳــﯽ اﺳـﺖ ،ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎﺗﯽ درﺑــﺎره ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ و ﺧــﺪﻣﺎت
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺣـﺬف ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی و ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و ﺧـﺎم
ﻓ ﺮو ﺷ ﯽ ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺻﺪدرﺻﺪ  % ۱۰۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻــﺎدرات ﺧـــﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔــﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﺑﺨﺶ ﮐﺸــﺎورزی و ﺑﯿﺴــﺖ درﺻـــﺪ  % ۲۰درآﻣـــﺪ ﺣﺎﺻــﻞ از
ﺻﺎدرات ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ای و ده  % ۱۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣــﻮاد ﺧــﺎم ،واﺳــﻄﻪ ای و ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻧﻔــﺘﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺘﺮک وزارﺗﺨــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﻔﺖ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻋﻤـﺎل ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ ﻣـﺎده و اﺳـﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﻄـﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وز ﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎرس ،در ﺳـﺎلﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﮐﺮده
ﺑ ﻮ د ﮐ ﻪ ﺑﺎ ﺗ ﻔ ﺴ ﯿ ﺮ ﻗﺎﻧ ﻮ ن ا ز ا ﺧ ﺬ ا ﯾ ﻨ ﮕ ﻮﻧ ﻪ ﻣﺎﻟ ﯿﺎ ت ﻣ ﻨ ﻊ ﺷ ﺪ .
اﻧ ﺘ ﻬﺎ ی ﭘ ﯿﺎ م /

۴
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹
۲۰:۲۶

رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻﺪ اﺳﺖ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮ ﯾﺪار /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗــﺎ ﺷــﺶ ﻣــﺎﻫﻪ اﺑﺘــﺪاﯾﯽ اﻣﺴــﺎل ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻌــﺎدل  ۶۲۰۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن
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ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۴۳۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و  ۱۸۹۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗ ﺴﻬﯿ ﻼ ت ارز ی ا ﺳ ﺖ.
 اﻋـﺪاد و ارﻗـﺎم ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات از  ۵۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ  ۷۴۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ از  ۱۸۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت از  ۶۹۶۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۸۵۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ :ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪار  ،دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ  :ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ
ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤـﺪه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آنﻫﺎ از  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺮادی ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای آنﻫـﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ارزﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣـﺬاﮐﺮه و دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم ﺑﺮﮔﺸﺖ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨـﺪ ز ﯾﺮا ،ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎ
دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۰درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺪود اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪای در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ آن ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺎت ارزی و ﻫﻢ ر ﯾﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از زﻣـﺎن ﺗﺎﺳـﯿﺲ در  ۲۷ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫـﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﻘـﺎل
ﮔﺎز ،ﺑﺮق و ...ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﻋﻼـوه ﺑﺮ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ارزﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ،رﻓـﻊ ﺗﻌﻬــﺪ واردات و اراﺋﻪ
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ ﺻـﺎدرات درﺑـﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺷـﺮاﯾﻂ آن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارزﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ و  ...ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺿــﻤﻦ اﻋﻼـم ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی و ر ﯾـﺎﻟﯽ در ﻧﯿﻤـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ اﻣﺴـﺎل،
ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺴــﻬﯿﻼت ارزی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﮐﻤـﺘﺮ ﺷـﺪه و ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣـﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه
ا ﺳ ﺖ.
 داﺷــﺘﻦ ﮐــﺎرت ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﺷــﺮط ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﺳـﺖ؟داﺷــﺘﻦ ﮐـﺎرت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﺮایدر ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ز ﯾﺮا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﭼﻮن
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮدن ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺳـﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﺎدرات دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﺤﻮﯾـﻞ دﻫﻨـﺪ و در ﮐﻨـﺎر آن ﺑﺎﯾـﺪ ارزﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهای
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﺗﺒﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺎن را ارﺗﻘﺎ داد؟اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ز ﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﻨﺪر از .۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از .۸
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۳۴

 ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻊ ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ از ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑﺰرگ ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﻗـﺎﻟﺐ اﻋﻄـﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮوژه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﻮر و ارزآوری ﭼﻮن ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻـد در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮای آنﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌــﺪادی از آنﻫـﺎ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺴـﺎل ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻓﻮﻻـدی ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽﻫـﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺳـﺎل ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺣـﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫـﺎ را در ﺳـﻄﻮح ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﮐـﺎﻫﺶ داد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﮐﻨـﻮن ﮐـﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ارزﻫـﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺮدد ،واردات ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺷـﻮد و اوﻟـﻮﯾﺖ واردات ﺑﺮ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪهای از
ﻧﯿﺎزﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺑــﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭘــﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺘﯽ ﻧﻔـﺖ ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﭘﺮوژهﻫـﺎی
ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑﺮای آنﻫـﺎ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺻــﻨﺎﯾﻌﯽ ﭼـﻮن ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻـد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸـﻮر
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ز ﯾﺮا ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﭼﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش را ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ داد.
 ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﭘﺎرﺳـﺎل و اﻣﺴـﺎل ﭼﻘـﺪر اﺳـﺖ؟ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن درﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  ۸۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﯾـﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
 ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺷــﺮاﯾﻂ ﻻـزم را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺑﺎﻧـﮏ آﻣـﺎدﮔﯽ اﯾـﻦ را دارد ﮐـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازد.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗــﺎ ﺷــﺶ ﻣــﺎﻫﻪ اﺑﺘــﺪاﯾﯽ اﻣﺴــﺎل ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﻌــﺎدل  ۶۲۰۶ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۴۳۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ و  ۱۸۹۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗ ﺴﻬﯿ ﻼ ت ارز ی ا ﺳ ﺖ.
 ﭼــﻪ وﺛــﺎﯾﻘﯽ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺮای اراﺋــﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷــﻮد؟وﺛــﺎﯾﻘﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن در ﯾــﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼتﻣﯽﮔﯿﺮ ﯾﻢ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺳـﻨﺠﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد و اﮔﺮ ﻣﺸـﺘﺮی از رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻗﺮارداد ﻻزماﻻﺟﺮا و ﭼﮏ ﯾﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﯾﮕﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ رﺗﺒـﻪ اﻋﺘﺒــﺎری ﻣﺸــﺘﺮی ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ،از آنﻫــﺎ ﺳــﻬﺎم اﻣﻼــک و ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻــﺎدرات
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﺎدل  ۱۸درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ ﻣﻌﺎدل  ۱۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺳــﻤﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات ،ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺑـﺎ دو درﺻــﺪ ﺗﺨﻔﯿـﻒ از ﻧﺮخ
ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ر وﺑ ﺮ و ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ .
 ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ در اوﻟـﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻗﺮار دارﻧـﺪ؟ﺑﻠﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺻـﺎدراﺗﯽ از ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻـﺗﺮیﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت دارد.
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۳۵

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﻢ ﯾـﺎ ارزش ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ارزش ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت وﯾﮋهای ﻫﻢ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻮد  ۱۲درﺻﺪی ۳۰ ،درﺻـﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐـﺎرﻣﺰد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻠﮏ ۸۰ ،درﺻﺪ ارزش ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن  ۱۰۰درﺻﺪ ازش ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻼـوه ﺑﺮاﯾـﻦ ،ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری را ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﻗﺒـﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ
ﺿ ﻤ ﺎﻧ ﺖ ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﺿ ﻤ ﺎﻧ ﺖ د ﯾ ﮕ ﺮ ی ﻧ ﻤ ﯽ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ .
 ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪﺑ ﺨ ﺸـ ﯽ ا ز آ ن ﻣ ﺮ ﺑـ ﻮ ط ﺑـ ﻪ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت ا ر ز ی و ﺑ ﺨ ﺸـ ﯽ د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﺮ ﺑـ ﻮ ط ﺑـ ﻪ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت ر ﯾـ ﺎ ﻟ ﯽ ا ﺳـ ﺖ ا ﻟ ﺒ ﺘ ﻪ د ر ﺑ ﺨ ﺶ ﺗ ﺴـ ﻬ ﯿ ﻼ ت
ر ﯾ ﺎﻟ ﯽ ﻣ ﻌ ﻮ ﻗ ﺎ ت ﺑ ﺴ ﯿ ﺎ ر ﮐ ﻢ و د ر ﺑ ﺨ ﺶ ا ر ز ی ﻣ ﻘ ﺪا ر ی ا ز آ ن ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ دﻟ ﯿ ﻞ آ ن ﻫ ﻢ ﻧ ﻮ ﺳ ﺎﻧ ﺎ ت ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ا ر ز ا ﺳ ﺖ .
 وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺮازﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ﺑﺨﺶ داراﯾﯽﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﻣﻌﺎدل ۲۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۵۱ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻘـﻮق ﺻﺎﺣﺒــﺎن ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ از  ۵۶۸۳ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن در ﺳـﺎل  ۱۳۹۶ﺑـﻪ  ۹۴۷۸ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن در ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟـﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ اﺳﺖ از  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۴۱
ﻫﺰار اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
 ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ و ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ارزﻫـﺎی ﺧـﻮد را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨـﺪ و ﺟﺰ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺛـﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑـﺪﻫﯿﻢ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ را ﻫﻢ
ﺟ ﺬ ب ﮐﻨﯿ ﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪﻫــﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑﺨﺸــﯽ از ارز ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
اﺳـﮑﻨﺎس وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ اﺳﮑﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻧﺮخ آزاد ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ر ﯾﺎل آن را
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آنﻫﺎ وار ﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻮاﻟﺠــﺎت ﺻــﺎدراﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل اﺳـﺖ و اﻓﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ
ﺻﺎدرات دارﻧﺪ و ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات آنﻫﺎ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه از ﮐﺮوﻧـﺎ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﭘﯽ ﺷـﯿﻮع اﯾـﻦ وﯾﺮوس،
ﺻﺎدرات آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت داده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳـﺨﺖ
ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﺮوﻧـﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﺮای اﻣﻬﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
آﻧ ﻬﺎ ﻫ ﻤ ﮑﺎ ر ی ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﯽ آن ﻣﻌــــﺎدل  ۱۱۰ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺷــﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷــﺮﮐﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﯿﻢ.
 اﻓﺰاﯾﺶﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﭼـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﯽﮔـﺬارد؟زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ،ﺗﻘﺎﺿـــﺎ ﺑﺮای ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ارزی ﮐــﻢ ﻣﯽﺷـــﻮد و ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿـــﺎ ﺑﺮای ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ر ﯾـــﺎﻟﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷــﻮد؛
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
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۳۶

اﻋـﺪاد و ارﻗـﺎم ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات از  ۵۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ  ۷۴۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی ﺑﺎﻧـﮏ از  ۱۸۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت از  ۶۹۶۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۸۵۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۵
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

۰۷:۰۰



ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎردﯾﮕﺮ  ۲۹ﻣﻬﺮ روز ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات را | ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺸﺪﯾـﺪ ﻓﺸﺎرﻫـﺎی ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ اﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳـﻼﻣﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ،
ﺷـﺎﻫﺮاه ﻫـﺎی ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒﺎدﻻـت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و رﻓـﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری در ﺣـﻮزه ﺻـﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ | ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ در ﻫﯿﺎت اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻫـﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺻﺎدرات ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
اﺳﺖ ،اﻗـﺪام ﺑﻪ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و اﻋﻄﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزد.
ﺗﻼـش در ﻣﺴـﯿﺮ ارﺗﻘـﺎی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺷـﺮﮐﺘﯽ رﺻـﺪ ﺗﺤﻮﻻـت ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺑـﺪاع راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ
ﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
اوﻟﻮﯾﺘﻬـﺎی راﻫـﺒﺮدی ﻣـﺎ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اراﺋـﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﻫـﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻮد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ« و اﯾﻦ ﺑﺎور را ﺑﺎ دﻋﻮت از آﻧﻬﺎ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺤﻘﻖ
ﺳﺎ ﺧﺘ ﻪ اﯾ ﻢ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﺑﺎزان اﯾﻦ ﺟﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎر ﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺖ واﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﺎ روﻧﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
روز ﻣﻠﯽ ﺻـﺎدرات ﺑﻬـﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺸـﮑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﻧﺎﺧـﺪاﯾﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺻﺎدرات ﮐﻪ در ﯾﺎی
ﺻﻌﺐ و ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﺗﺠﺎرت را در ﻣﯽ ﻧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺷﻪ ﻣﻘﺼﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل آﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
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ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻃﺒﻖ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷـﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺮاﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ و ﺧــﺪﻣﺎت در اﯾـﻦ ﻻـﯾﺤﻪ آﻣــﺪه اﺳـﺖ :ﺻﺪدرﺻـﺪ  % ۱۰۰درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺧـﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی و ﺑﯿﺴﺖ درﺻـﺪ  % ۲۰درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ای و ده  % ۱۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ﺗﺒﺼـﺮه  :۲ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎرس ،در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﮐﺮده
ﺑ ﻮ د ﮐ ﻪ ﺑﺎ ﺗ ﻔ ﺴ ﯿ ﺮ ﻗﺎﻧ ﻮ ن ا ز ا ﺧ ﺬ ا ﯾ ﻨ ﮕ ﻮﻧ ﻪ ﻣﺎﻟ ﯿﺎ ت ﻣ ﻨ ﻊ ﺷ ﺪ .

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓــﺎرس ،در ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼــﺎد دوﻟـﺖ درﺑــﺎره ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻗـﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﺮای اﺧـﺬ ﻣﺎﻟﯿـﺎت از اﻣﻼـک ،درآﻣـﺪ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ
ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد و در ﻫﯿــﺎت دوﻟـﺖ در ﺣــﺎل ﺑﺮرﺳــﯽ اﺳـﺖ ،ﺗﺼــﻤﯿﻤﺎﺗﯽ درﺑــﺎره ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ و ﺧــﺪﻣﺎت
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺣـﺬف ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﮐﺸـﺎورزی و ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ و ﺧـﺎم
ﻓ ﺮو ﺷ ﯽ ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺻﺪدرﺻﺪ  % ۱۰۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻــﺎدرات ﺧـــﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔــﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻــت ﺑﺨﺶ ﮐﺸــﺎورزی و ﺑﯿﺴــﺖ درﺻـــﺪ  % ۲۰درآﻣـــﺪ ﺣﺎﺻــﻞ از
ﺻﺎدرات ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ای و ده  % ۱۰درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣــﻮاد ﺧــﺎم ،واﺳــﻄﻪ ای و ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻧﻔــﺘﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺘﺮک وزارﺗﺨــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﻔﺖ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وز ﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻋﻤـﺎل ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ ﻣـﺎده و اﺳـﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﻄـﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وز ﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓـﺎرس ،در ﺳـﺎلﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﮐﺮده
ﺑ ﻮ د ﮐ ﻪ ﺑﺎ ﺗ ﻔ ﺴ ﯿ ﺮ ﻗﺎﻧ ﻮ ن ا ز ا ﺧ ﺬ ا ﯾ ﻨ ﮕ ﻮﻧ ﻪ ﻣﺎﻟ ﯿﺎ ت ﻣ ﻨ ﻊ ﺷ ﺪ .
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