ﺳﯿﺎﺳــﺖ دوﻟــﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﺟــﺪی از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﻔﺖ:
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی از ﺻﺎدرات و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔـﺮوه ﺗﺠـﺎری ﻗﻘﻨـﻮس » ،ﻣﺤﻤـﺪ
ﻧﻬﺎوﻧـﺪﯾﺎن« روز ﭼﻬـﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺣـﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻫﯿـﺎت دوﻟـﺖ در ﺟﻤـﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ ،ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر در ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ
اﻣﺴﺎل در ﻣﺴﯿﺮی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺟﺪی از ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات را
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی و ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺧﻮد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎز
ﮔﺮدد.

وی اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد دارﯾﻢ
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ای ارز
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف واردات ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ و ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﺗﺎ ارز ﺣﺎﺻﻞ
از آن ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺖ؛ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺪاوم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار
ارز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﺑﺎره ﺗﺪاوم راﯾﺰﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ
ﮔﻔﺖ :دﯾﺪار ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻧﻬﺎوﻧﺪﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﯾﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد و از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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