ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
اﯾﺴﻨﺎ  ۱۳۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮای ﻓﺮوش  ۶۰درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺎن ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ
 ﭘﺮوﻧـﺪه آزادﺳـﺎزی ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ درﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿـﻞ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ وﻋـﺪه ﻣﺴـﺌﻮﻻن ،در  ۱۸ﻣﺮدادﻣـﺎه ﮐﻪ ﻣﺼـﺎدف ﺑﺎ ﻋﯿـﺪ ﻏـﺪﯾﺮ ﺧﻢ اﺳﺖ،
اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش  ۶۰درﺻﺪ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮارو  ۱۲۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﻣﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان اﻣﺮوز  ۱۱ﻣﺮداد ۹۹؛  ۲۵۴۸اﺑﺘﻼ و  ۲۱۶ﻓﻮﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر


آﻣﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان اﻣﺮوز  ۱۱ﻣﺮداد ۹۹؛  ۲۵۴۸اﺑﺘﻼ و  ۲۱۶ﻓﻮﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳـﯿﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت

ﺑﻬــﺪاﺷﺖ ﮔﻔـﺖ :اﺳــﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻣﺎزﻧـﺪران ،ﮔﻠﺴــﺘﺎن ،ﻓـﺎرس ،آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷــﺮﻗﯽ ،اردﺑﯿـﻞ ،اﺻــﻔﻬﺎن ،اﻟـﺒﺮز ،اﯾﻼـم ،ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮی،
ﮐﺮﻣﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۹۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻮرای ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺮم
 ﺷﻮرای ﻫﯿﺌـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺠـﺎﻟﺲ ﻣﺤﺮم و ﺗﺠﻤﻌـﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻤـﻞ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫـﺎی ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای
ﺻﺎدر ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎب  ۷۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وار ﯾﺰ  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری  /ﻧﺤﻮه ﺧﺮ ﯾﺪ ﻗﺴﻄﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی رﻓﺎه | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺟﺰ ﯾﯿﺎت اﺟﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻃﺮح ﯾﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮ ﯾﺪ
ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و وﻇﯿﻔﻪﺑﮕﯿﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎب  ۶۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ :ﺣﺬف ﮐﻨﮑﻮر ﻓﻌﻼ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ  /داوﻃﻠﺒﺎن ارﺷﺪ آﻣﺎده آزﻣﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ | ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺳـﻨﺠﺶ آﻣـﻮزش ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻓﻌﻼـ ﺟـﺎﯾﮕﺰ ﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘـﺬﯾﺮش داوﻃﻠﺒـﺎن در رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﭘﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﻧﻈﯿﺮ
رﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﭘﺮﻃﺮﻓـﺪارﻫﺎ ﺣـﺬف ﺷـﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻌـﺪاد  ۹۱۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از داوﻃﻠﺒــﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس
ﺳﻮاﺑـﻖ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ در داﻧﺸــﮕﺎهﻫـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﭘــﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰درﺻــﺪ اﯾــﻦ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺑﺮای دوره روزاﻧﻪ
داﻧ ﺸ ﮕ ﺎ ه ﻫ ﺎ ی د وﻟ ﺘ ﯽ ا ﺳ ﺖ .
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮای وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ﺑﺴﺘﺮی
در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﺣﺪود  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران آی ﺳـﯽ ﯾﻮ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻃﺮح ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﭙﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻃﺮح ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ﻧ ﻬﺎﺋ ﯽ ﺷﺎ ﻫ ﯿ ﻦ ﻫ ﻨ ﻮ ز ﺗ ﻌ ﯿ ﯿ ﻦ ﻧ ﺸ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ
 ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳـﺎزی ﺳﺎﯾﭙـﺎ در اﻣـﻮر ﻓﺮوش و ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮔﻔـﺖ :ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻬـﺎﺋﯽ ﻣﺤﺼـﻮل ﺟﺪﯾـﺪ ﮔﺮوه
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﺸـﺪه و ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺎﻫﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺑﻮده و ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳـﻄﺢ ﻧﯿـﺎز ﺧﻮد ،ﺗﯿﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷـﺎﻫﯿﻦ را در زﻣـﺎن ﺗﮑﻤﯿـﻞوﺟﻪ ﺑـﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎرس ﻓﻮﺗﺒﺎل  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎزی ؛ اﺳﺘﻘﻼل  – ۲ﺳﭙﺎﻫﺎن  ۱؛ رو ﮐﻢ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺠﯿﺪی از ﺳﭙﺎﻫﺎن در آزادی
 دﯾـﺪار ﺗﯿـﻢﻫـﺎی ﻓﻮﺗﺒـﺎل اﺳـﺘﻘﻼل و ﺳـﭙﺎﻫﺎن اﺻـﻔﻬﺎن در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﯿﺴـﺖوﻫﻔﺘـﻢ ﻟﯿـﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﺑـﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﺷـﺎﮔﺮدان ﻓﺮﻫـﺎد
ﻣﺠﯿﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ِ ﺗﺠﻤﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺗﻬﺮان
 ر ﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿــﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ از دﺳــﺘﮕﯿﺮی ﻋﺎﻣﻼــن ﺗﻮﻟﯿــﺪ و اﻧﺘﺸــﺎر ﺗﺼــﺎوﯾﺮی ﮐــﻪ در آن ﭘﺮﭼـﻢ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوﻫــﮏ ﻫــﺎی
ﺗﺮور ﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس
ا ﺧﺒﺎ ر
ﭘﻮ ل

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی
اﯾﺮاﻧﯽ

ر ﯾﯿﺲ اداره ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺒﺮ داد :ﺟﺰ ﯾﯿﺎت دوﻣﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزی
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺰودی در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

۳

ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ
د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د
ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ
ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ

۱۶

۱۱
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۱۵:۲۸

ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس
۰

 ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز /

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ا ﺧﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑﻮرس اﺳﺖ.

ﭘﻮل ﻧﯿﻮزﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﺒﻮرﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﻧـﺪارد ،ﮔﻔـﺖ :داراﯾﯽﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺎ دارد ﻣـﺎزاد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷـﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
را از ﻃﺮ ﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق در اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از راه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ "ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن" ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ اﺳﺖ ﮐﻪ
 ۵۰درﺻـﺪ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ و  ۵۰درﺻﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﺰودی در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻃﺒﻖ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪای اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﻮدآوری ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﻧﺸـﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷــﺪه اﺳـﺖ و ﺳــﻬﺎم اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ دوﻟـﺘﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﺳــﻬﺎم آن ﻗـﺎﺑﻞ
وا ﮔ ﺬا ر ی ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ .
وی ﺑـــﺎ اﺷـــﺎره ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ روﻧـــﻖ ﺑــﻮرس ﻧﯿـــﺎز ﺑــﻪ اﻗـــﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ دارد ،ﮔﻔــﺖ :ﯾﮑﯽ از اﯾــﻦ اﻗـــﺪاﻣﺎت اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،ﻓﻮﻻد و ﺳـﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ دوﻟﺘﯽ دارﻧـﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﻮﻧـﺪ ﺗﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ را وارد ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎﻣﺸﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﺸﻮر
اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﻫـﻢ در ﺑـﻮرس ﺷﺎﻫـﺪ روﻧـﻖ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد و ﻫـﻢ در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﻫـﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺧ ﻮا ﻫ ﯿ ﻢ ﺑ ﻮ د .
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾـﺎن ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ اﻟﺰام ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓﻫـﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴـﺘﮕﯽ
دارﻧﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن و ﻓﺮوش ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن و اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
ا ﺧﺒﺎ ر
ﭘﻮ ل

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی
اﯾﺮاﻧﯽ

۱۷

۱۲
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۰۳:۴۷

ر ﯾﯿﺲ اداره ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺒﺮ داد :ﺟﺰ ﯾﯿﺎت دوﻣﯿﻦ ﻗﺮارداد
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزی
 ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ر ﯾﯿﺲ اداره ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ از اﻧﻌﻘﺎد دوﻣﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻃﻼﯾﯽ ،

ر ﯾﯿﺲ اداره ﮐــﻞ اﻋﺘﺒــﺎرات و ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺴــﮑﻦ ﺧــﺒﺮ داد :ﺟﺰ ﯾﯿــﺎت دوﻣﯿــﻦ ﻗﺮارداد ﻋــﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳـﺎزی  ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ر ﯾﯿﺲ اداره ﮐــﻞ اﻋﺘﺒــﺎرات و ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴــﮑﻦ از اﻧﻌﻘـﺎد دوﻣﯿـﻦ ﻗﺮارداد
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻃﻼــﯾﯽ  ،رﺿــﺎ ﺻــﺎﻟﺤﯽ ﺷــﻬﺮاﺑﯽ ر ﯾﯿﺲ اداره ﮐــﻞ اﻋﺘﺒــﺎرات و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴــﮑﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ
ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﻮزه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ در ﻧﻮﺳﺎزی و اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ-ﻫﯿﺒﻨﺎ،
ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ در راﺳـﺘﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﻼت ﻫﺪف ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎ وزارت راه و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی اﻗﺪام و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
وی ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﯿـﺎت ﻗﺮارداد دوم ﻋـﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۹اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه اداره ﺷـﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎزآﻓﺮ ﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان ﻗﺮار داد ﺗـﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺴﮑﻨﻬﻤﭽﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻓﺮﺳﻮده ﺷـﻬﺮی در
ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ از ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺼـﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ
داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۹درﺻﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﮑـﺎری و ﺣﻤـﺎﯾﺖ دو ﺟـﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ  ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻼـوه ﺑﺮ  ۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ در ﺳـﺒﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در ﺟﺮ ﯾـﺎن اﻧﻌﻘـﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﻗـﻮل ﺑﻪ وزارت راه و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی داده ﺷـﺪه ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت وﺟﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ر ﯾﺎل از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.
ر ﯾﯿﺲ اداره ﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه
ﻫـﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﻓﻨـﺎوری ﻫـﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﺸـﺮوط ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺧﺬ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۸

ﺻـﺎﻟﺤﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :وﺟﻮد ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت درﺧﻮاﺳﺘﯽ  ،ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﭼـﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﺑـﺪﻫﯽ ﻣﻌﻮق
ﺑﺎﻧﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﺣﺪود۱۷ﺗﺎ۱۸ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
 :leyla Previous ۱۳۹۹-۰۵-۱۱ﺑﺮای اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺴــﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺻـﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺣـﺬف ﻧﺴـﺨﻪ ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎﻧﮏ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان از  ١١ﻣﺮداد  :Nextﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان About leyla

۱۱
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۰۹:۵۲

ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺰودی در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
 د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ در
ﺑﻮرس اﺳﺖ .وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺑﺎﻧﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس  ,ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان،
ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﻮال ﻣـﺎزاد ﻧـﺪارد ،ﮔﻔﺖ :داراﯾﯽﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺎ دارد ﻣـﺎزاد
ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎﺳﺖ ز ﯾﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را از ﻃﺮ ﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از راه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
او اداﻣـﻪ داد :ﺑﺨﺸــﯽ از ﺳــﻬﺎم ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ را در راﺳـﺘﺎی ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
ﺷﺮﮐﺖ "ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن" ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ اﺳﺖ ﮐﻪ
 ۵۰درﺻـﺪ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ و  ۵۰درﺻﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﺰودی در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﻮدآوری ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﻧﺸـﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷــﺪه اﺳـﺖ و ﺳــﻬﺎم اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ دوﻟـﺘﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﺳــﻬﺎم آن ﻗـﺎﺑﻞ
وا ﮔ ﺬا ر ی ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ .
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﻧـﻖ ﺑـﻮرس ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ
ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،ﻓﻮﻻـد و ﺳـﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ دوﻟﺘﯽ دارﻧـﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﻮﻧـﺪ ﺗﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷـﺘﻪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ را وارد ﺑﻮرس ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎﻣﺸﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﺸﻮر
اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﻫـﻢ در ﺑـﻮرس ﺷﺎﻫـﺪ روﻧـﻖ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد و ﻫـﻢ در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﻫـﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺧ ﻮا ﻫ ﯿ ﻢ ﺑ ﻮ د .
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾـﺎن ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ اﻟﺰام ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓﻫـﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴـﺘﮕﯽ
دارﻧﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن و ﻓﺮوش ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن و اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱۹

۱۱
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۲۳:۵۱

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در

ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪه ﻧﻤــﻮﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿـــﺎت ﮐﺸــﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :روﻧـــﺪ ﻣﻄﻠــﻮب اﻋﻄـــﺎی ﺗﺴـــﻬﯿﻼت در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان
 ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۳۰۰ﺗﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  ،اﯾﻦ واﺣﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﮕـﺎه آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ
ﺑﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻣﺎه آﺗﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دوﺑﺎره از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻗﺮ ﯾﺸـﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﺷـﺪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﮕـﺎه اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫـﺪف ﮔـﺬاری اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮای دوﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮدن ﺻــﺎدرات در ﺳــﺎل ﺟــﺎری ،ﻗــﻮل ﻣﺴﺎﻋــﺪت در زﻣﯿﻨــﻪ ﺗﺨﺼــﯿﺺ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻨﮕــﺎه
ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی دا د ه ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ اﯾﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺎدل
 ۲۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت و آﺑﻤﯿﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧـﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻﺎدر ﮐﻨـﺪ؛ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻗﺮ ﯾﺸــﯽ ﺑــﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮﭘﺎﺳــﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕــﺎه آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن در ﺑﯿــﻦ ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﭘﮕــﺎه ،در ﺑﯿــﻦ ﭘﻨﺞ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ ،ﮔﻔـﺖ ۱۸۷ :ﺗـﻦ ﺧـﺎﻣﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،ارزﺷــﯽ ﻣﻌـﺎدل ۲۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮ ﯾـﺪور ﺳـﺒﺰ را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺻـﺎدرات ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ روﺳـﯿﻪ در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر دار ﯾﻢ؛ ﻻـزﻣﻪ اﯾﻨﮑـﺎر
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۰

اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺗـﺎ دو ﻣـﺎه آﯾﻨـﺪه ﺑـﺎ ﺧـﺎﺗﻤﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه روﺳﯿﻪ  ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدد.
ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺻــﺎدرات ﺧــﺎﻣﻪ ﻣﻨﺠﻤــﺪ و ﺷــﯿﺮ ﮐﻨــﺪاﻧﺲ در ﺳــﺎل  ۹۹از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﯿﺮ ﭘﺎﺳــﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫـﺪف ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ ﺻﺎدرات ﺷـﺮﮐﺖ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰۰ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﺑﻨـﺎ ﺑﺮاﯾـﻦ ﮔﺰارش  ،ﭼﻨـﺪی ﭘﯿﺶ اﯾـﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی از ﺳـﻮی رﺋﯿﺲ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان دراذرﺑﺎﯾﺠـﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻣﻄﻠـﻮب در ﻣﺴــﯿﺮ ﺗﺤﻘـﻖ ﺷــﻌﺎر ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻧﯿﺰ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 :leyla Previous ۱۳۹۹-۰۵-۱۱ر ﯾﯿﺲ اداره ﮐــﻞ اﻋﺘﺒــﺎرات و ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺴــﮑﻦ ﺧـﺒﺮ داد :ﺟﺰ ﯾﯿـﺎت دوﻣﯿﻦ
ﻗﺮارداد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزی About leyla

۱۱
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۲۰:۵۴

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ
 ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣــﺬﮐﻮر ﭘﺲ از در ﯾــﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣــﮏ از ﺷــﺮﮐﺖ ﮐــﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﯽ
 https://ed.bmibourse.comﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺻﺤﯿﺢ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۲۱

اﻃﻼـﻋﯿﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮوﺷـﻨﺪﮔﺎن ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ:ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از ﻓﺮوﺷـﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎی آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧــﮏ و رﺳــﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﮐــﺎرﮔﺰاری اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ آن دﺳــﺘﻪ از
دارﻧـﺪﮔﺎن ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﮐـﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ﺳـﻔﺎرش ﻓﺮوش ﮐﺮده و ﺳـﻬﺎم آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮوش رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣـﺎ ﺷـﻤﺎره
ﺷﺒﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﺪارﻧﺪ اﻋﻼم ﺷﻤﺎره ﺻﺤﯿﺢ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﻣــﺬﮐﻮر ﭘﺲ از در ﯾــﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣــﮏ از ﺷــﺮﮐﺖ ﮐــﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﯽ
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