رﮐـﻮرد ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘـﯽ اﻣﺴـﺎل
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﮐﻮرد
در  ۷ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎﻟﺠﺎری
رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺶ از  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۳.۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮدودی
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﺎﻟﺠﺎری
داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت  27ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﺑﺎ 13.5
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ و اﯾﻦ رﻗﻢ در  8ﻣﺎﻫﻪ از  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ
در ﺳﺎﻟﺠﺎری رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی در ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ زده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اداﻣﻪ داد :ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  90ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮدودی درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ
از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻮاﯾﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ آن
ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺻﺎدرات ﺧﻮد
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎی آن را اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد 1300 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای
ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ

و

ﺗﺠﺎرت

اﻇﻬﺎر

اﻣﯿﺪواری

ﮐﺮد:

ﺑﺎ

ﺗﺎﻣﯿﻦ

اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﺎﻟﺠﺎری اﯾﻦ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﻮد.
ﻣﻮدودی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر در دﺳﺘﺮس و
اﻇﻬﺎر ﺷﺪه در  7ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎﻟﺠﺎری  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  20درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز اﻋﻼم ﺷﺪ
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 27ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ
از آن ﻧﯿﺰ

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :از
دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ  7ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ آن
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ

اﺳﺖ.
ﻣﻮدودی درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﯿﻔﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺘﻮﻟﯽ آن در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﻣﺎن
را ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را دور ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺳﯿﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ را در ﺑﺨﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی ﻻزم از ﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
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