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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮدودی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮی  ۲۱ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻤﺎ
اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ از ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ دوﺑﺎره
اﺣﯿﺎءﺷﺪ و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و ﭘﺎرﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﻣﺴﺎل دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح و اﺑﻼغ ﺷﺪ.
ﻣﻮدودی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه را ﯾﺎد ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ  ۱۳.۵درﺻﺪی ﺻﺎدرات در
ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﺎه
ﻫﺸﺘﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﻮق ﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻮدودی اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ اﻣﺴﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﻮر از ۵۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻣﻮدودی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ،زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﺷﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻧﺮخ
ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای واردات اﻗﻼﻣﯽ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻏﯿﺮ

از

دارو

و

ﮐﺎﻻﻫﺎی

اﺳﺎﺳﯽ،

وی اﻓﺰود :واردات  ۱۳۰۰ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﯾﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ درآﻣﺪ
دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﻮر
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮ در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺻﺎدرات را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
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