اﻫﺪاف و اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی
ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﯽ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان و
داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎﺗﻢ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ-ﮐﺎرﺑﺮدی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ  31اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ،1396در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎﺗﻢ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﺳﺘﺎدان ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﯾﺮان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺣﻤﺪ دوﺳﺖﺣﺴﯿﻨﯽ
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺄتﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺧﺼﻮص اﻫﺪاف و اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﻣﺤﻮرﻫﺎی
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺑﻮد از اﻫﺪاف ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ،
ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﺪوق ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺻﻨﺪوق و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی روﯾﮑﺮد ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق.
ﻣﻬﻨﺪس دوﺳﺖﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻟﻮازم
ﺗﺤﻘﻖ آن ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﺧﻄﺮ دروﻧﯽ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﺮونزای ﺧﻮد را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺮاﺳﺖ .ﺗﺒﺎدل،
ﻣﺒﺎدﻟﻪ و داد و ﺳﺘﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و آﺳﯿﺐرﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
آﺳﯿﺐ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﮐـﻪ در اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺮان اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ را دارد ،واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
دوﺳﺖﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪ داد :رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی از دو ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ دو
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ) ﻓﺮاوان و ﻣﺤﺪود( ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی در آﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻ در ﺻﺎدرات و درآﻣﺪ
ارزی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮونزا ﺑﻮدن اﯾﻦ درآﻣﺪ و دوﻟﺘﯽﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ درآﻣﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت واردات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪزداﯾﯽ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ،ﻧﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺮهور
و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺄتﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ
اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻧﺮخ ارز ،ﺗﻮرم و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری )ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری( ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ )ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و
ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺘﯽ( ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ،و ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه راﻧﺖ ،رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﺑﻬﺮهور و راﻧﺖﺟﻮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﻓﺰود :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﻊ ﺿﻌﻒﻫﺎی درونزا،
ﻇﺮﻓﯿﺖ و اراده ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺮونزای اﻗﺘﺼﺎد را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺒﺎتﺳﺎز ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای
را در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان ارزی از ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،راه ﭼﺎرهای ﺑﺮای آﻓﺖزداﯾﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در ﺳﺎل  1390ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ .وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﯿﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺲاﻧﺪاز
ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮدن ﻋﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺷﺎره ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را

ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد.
دوﺳﺖﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺻﺎدرات در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪار ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻫﺮﻣﯽﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎ و
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ،
ﻣﺼﺎرف آن ،ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق و ﻏﯿﺮه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
وی ﻫﺪف از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زاﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ
ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اداﻣﻪ داد :اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ،
ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﻪ ﻃﺮفﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ  80اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠﻚ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳـﺖ .اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ارزی اﺳـﺖ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺟﺎزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﺑﻪ رﯾﺎل در ﺑﺎزار
داﺧﻠﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻄﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮ ﻃﺮﺣﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق
ﻗﺮارداد دارﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﻃﺮح ﺧﻮد را اراﯾﻪ دﻫﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ دارد .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در
وبﺳﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺣﺎﺿﺮان
اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ.
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