ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻓﺮارو  ۱۳۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑــﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻄﻌﻨــﺎﻣﻪﻫـﺎ ﭘﺲ از ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎل؛ ﺷـﻮرای ﺣﮑـﺎم آژاﻧﺲ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻗﻄﻌﻨـﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد
 ﺷــﻮرای ﺣﮑــﺎم آژاﻧﺲ ﺑﯿــﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻗﻄﻌﻨــﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫﺴــﺘﻪای اﯾﺮان را ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﮐﺮد .اﯾــﻦ ﻗﻄﻌﻨــﺎﻣﻪ از اﯾﺮان
ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﻋـﺪم اﯾﺠـﺎد دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ دو ﻣﺤـﻞ را ﺑﺮای آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻨ ﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
 ﺳـﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ وزارت ﺻﻤﺖ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درب ﻣﺮﻏﺪاری  ۹۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۶۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

 ۱۰ﻫﺰار ﺧﻮدرو از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪ
 رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﮔﻤﺮک ﮔﻔﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﯿﺺ داﺷـﺘﻨﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷـﺪ و  ۳ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺪال  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

 ۲۶۱۵ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻮت  ۱۲۰ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
 ۲۶۱۵ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۹۸۶ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ۱۲۰ ،
ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺟـﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧـﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ  ۹۳۹۲ﻧﻔﺮ رﺳـﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار و  ۲۶۲ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زﻣﺎن وار ﯾﺰ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺰ ﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ
 آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ روزﺗﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد را در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﻃﻼ ،ﺳﮑﻪ ،اﺧﺒﺎر ﺑﻮرس ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ ،ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ "ﻃﻼ" در ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ رﮐﻮرد ﺷﮑﺴﺖ
 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ دوم اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻃﻼـوﺟﻮاﻫﺮ ﺗﻬﺮان در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼـ در ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﯽ و
ﻧﺮخ ارز در داﺧﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﯿﺎم ﺻﺮ ﯾﺢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ارﺗﺶ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان
 اﻣﯿﺮ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺻﺪور ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻣﯿﺮ در ﯾﺎدار ﺧﺎﻧﺰادی ،از
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓـﻖ »ﺗﻤﺮ ﯾـﻦ رزم ﺳــﻄﺤﯽ ﺷــﻬﺪای در ﯾــﺎدل رﻣﻀــﺎن« ﺗﻮﺳــﻂ ﻧﯿﺮوی در ﯾـﺎﯾﯽ ارﺗﺶ و ﺑـﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ و ﻫـﻢاﻓﺰاﯾﯽ وزارت دﻓـﺎع
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺮز ﻣﯿﺮﺟﺎوه از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﺷﺪ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﮔﻤﺮک ﮔﻔﺖ :از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ) ۳۰ﺧﺮداد( ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش  ۴۵ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان از ﺳﻮی ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ،ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺗﺮدد ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎری از اﯾﻦ ﻣﺮز ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺮان از ﺗﺮوﺋﯿﮑﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ،اﻗـﺪام اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را اﻗـﺪاﻣﯽ
ﻏﯿﺮﺳﺎزﻧﺪه ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۳۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻫ ﺸ ﺪا ر ﭘﻠ ﯿ ﺲ ﻓ ﺘﺎ ﺑ ﻪ ﻣ ﺘ ﻘﻠ ﺒ ﯿ ﻦ ا ﻣ ﺘ ﺤﺎﻧﺎ ت ﻣ ﺠﺎ ز ی
 ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ در ﺑﺴـﯿﺎری از روﯾﻪﻫـﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺮارﺳـﯿﺪن ﻓﺼﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
آﻧﺎن ﻫﻢ ﺷـﺪه و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﻣﻨﺒ ﻊ

از ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺒﺎف ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟  /از ﻻﺑﯽ ﮔﺮی ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ و
اﻟﺒﺮز ﺗﺎ ﺗﻼش ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ر ﯾﺴﮏ ﻧﯿﻮز

ر ﯾ ﺴ ﮏ ﻧﯿﻮز

ﮐﻤﺒﻮد ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮزی از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

۱۶

۳۰
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۴۰

از ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺒﺎف ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟  /از ﻻﺑﯽ ﮔﺮی ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﺑﯿﻤﻪ
آﺳﯿﺎ و اﻟﺒﺮز ﺗﺎ ﺗﻼش ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ر ﯾﺴﮏ ﻧﯿﻮز
 ر ﯾ ﺴ ﮏ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد در زﻣـﺎن ر ﯾـﺎﺳﺖ ﮔﺮاﻧﻤـﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻻـﺑﯽ ﮔﺮی ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ اﻧﺤﻼـل ﺑﯿﻤـﻪ آﺳــﯿﺎ و اﻟـﺒﺮز ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،در ان زﻣـﺎن
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﻠﺲ و در زﻣـﺎن ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺳـﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از  ۵ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﺧﺒﺮه و ﺑﯽ ﻃﺮﻓـﺪﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ
آورد و در ﺧﻮاﺳﺖ ﯾـﮏ ﮔﺰارش از ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺷـﺪ / .ﻣﺮور دوران ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻤﺘﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ وی
ﺗﻼـش ﺑﺴـﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤـﻪ اﯾﺮان داﺷﺖ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺷـﺪن ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم ﻫﻢ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻻﺑﯽ ﮔﺮی ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﯿﻤـﻪ ای ﻣﻨـﺎزل ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ در ﻗﺒـﺎل ﺑﻤﺒـﺎران ﻫـﻮاﯾﯽ دﺷـﻤﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﯿﻤـﻪ ای
ﮐﺎرﮐﻨـﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی آﻣﻮزﺷـﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و اﻋﺰام آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﻣﻮزﺷـﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺳـﻮﯾﺲ ری
) ( SITCﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ ) ( Swiss Insurance Training Centreﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﻼس ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﯿﺮ ،اﮐـﻮ و اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻧﻈـﺎرت ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿـﻦ ﺑــﺎر در اﯾـﻦ دوره دو ﺳــﺨﻨﺮان در اﺟﻼـس ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﺮ در ﭘﯿـﻮﻧﮓ
ﯾﺎﻧﮓ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ اراﯾﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮان در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫـﺎی اﮐـﻮ و ﻓﯿﺮ ﺟﺰو اﻓﺮاد اﺻـﻠﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎی اﺟﻼس ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺬاری اﺟﻼس و ﺳـﻤﯿﻨﺎر اﮐﻮ در اﺻـﻔﻬﺎن و ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺬاری ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ”” ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن.
 ﻣﻮﻧﯿـﺦ ری و ز ﯾﺎن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ) ( General Averageدر ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﮐﻼﯾﺪ اﻧﺪ ﮐﻮ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن
و ادﺟـﺎﺳﺘﺮ ﻫـﺎی اﯾﺮان و اﺧـﺬ ورودﯾﻪ ﺑﻪ ﺳـﻤﯿﻨﺎر از ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و اداﻣﻪ آن در ﺳـﺎل ﻫﺎی ﺑﻌـﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ
دارد اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭼﺎرت ﻟﻨﺪن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺬاری آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﺘﺐ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﭼﺎرﺗﺮ و ﺳـﯽ دی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ آن ﮐﻤـﮏ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای راه
اﻧـﺪازی ﻣﺠﺪد داﻧﺸـﮑﺪه ﺑﯿﻤﻪ اﮐﻮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ دوﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ
ﯾﻮرﮐﺸــﺎﯾﺮ و اﯾﻨﮕﺴـﺘﺮاخ اراﯾـﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﻧﺤــﻮه اداره ﻣﻮﺳــﺴﺎت ﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ،ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺸﯿﻦ ری )  ( Asian Reﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
را ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮد در اﯾﻦ دوران اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان ﻟﻨـﺪن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻫـﺎی ﭼـﺎرﺗﺮ در ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﺮ
ﮔﺰار ﺷﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ اﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در زﻣـﺎن ر ﯾﺎﺳﺖ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻻﺑﯽ ﮔﺮی
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺤﻼل ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ و اﻟﺒﺮز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
 ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷـﺮق ﺻـﺮاﺣﺘﺎ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ "ﺿـﺮورﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﯿﻢ" وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد ":آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ  ۲۲رای
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  ۲۵رای ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان واﮔـﺬار ﺷـﻮد وﻟﯽ در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻣﺴﻮﻻـن ﻋـﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۷

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ر ﯾﺴـﮏ ﻧﯿـﻮز،ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﺮﻛﺰى اﻳﺮان و ﺑﻴﻤﻪﮔﺮى در  ۳۰ﺧﺮداد  ۱۳۵۰در  ۷۷ﻣـﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
رﺳﻴﺪ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ را در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮد .
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۴۷ﺳﺎل از ﺗﺎﺳـﯿﺲ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد و  ۱۲ﻧﻔﺮ ﺳﮑﺎن ر ﯾﺎﺳﺖ ان را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻃﯽ
اﯾـﻦ ﺳﺎﻟﻬـﺎ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤـﻪ اﯾﺮان دوران ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸـﯿﺒﯽ را ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﻧﻬـﺎده و ﺑـﺎ اﻣـﺪن ﻫﺮ رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ،
ﺳﯿﺎ ﺳﺘ ﻬﺎ ی ﻣ ﺨﺘﻠ ﻔ ﯽ د ر اﯾ ﻦ ﻧ ﻬﺎ د ﭘﯿﺎ د ه ﺳﺎ ز ی ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ر ﯾﺴﮏ ﻧﯿﻮز  ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ۱۲رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی در  ۴۷ﺳـﺎل را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد ﮐﻪ در ﮔﺰارش اول ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿــﺐ دوران ر ﯾــﺎﺳﺖ ﭼﻬــﺎر رﺋﯿﺲ ﮐــﻞ اول ﺑﺮرﺳـــﯽ و در ﮔﺰارش دوم ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﻗـــﺪاﻣﺎت ﭼﻬــﺎر رﺋﯿﺲ ﮐــﻞ ﺑﻌــﺪی
واﮐﺎوی ﺷﺪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ :اﺣﻤﺪ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ  ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﯽ ،
اﺣﻤـﺪ ﮔﺮاﻧﻤـﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﺷـﺪ ،در اﯾﻦ زﻣـﺎن ﻏﻼـﻣﻌﻠﯽ ﻏﻼـﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻗﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ در اﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ در ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﯾﻦ دوران ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی را
در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺷﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ اواﺳﻂ ر ﯾﺎﺳﺖ وی  ،ﺿـﻌﻒ ﻧﻈﺎرت ﻣﺸـﻬﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻼن
ﺟــﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ان اﺛﺮ ﮔــﺬار ﺑـﻮده ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ ﮐـﻪ در اواﺧﺮ دوره ی ﻧــﺎﻣﺒﺮده اﻗــﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﺣـﻮزه ﻧﻈـﺎرت ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓـﺖ ،اﻣـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ دوران ر ﯾـﺎﺳﺖ ﮔﺮاﻧﻤـﺎﯾﻪ از ﭘﺮﺑـﺎرﺗﺮ ﯾﻦ دوره ﻫـﺎی اﻣﻮزﺷـﯽ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﻫﻢ اﻗـﺪاﻣﺎت ﮔﺮاﻧﻤـﺎﯾﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺸـﺮح ز ﯾﺮ ﺧﻼـﺻﻪ ﮐﺮد- :ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ -
ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺑﯿﻤـﻪ ﻋﻤﺮ و ﺣـﻮادث اﻓﺮاد اﻋﺰاﻣﯽ ﺑـﻪ ﺧﻄـﻮط ﻣﻘـﺪم ﺟﺒﻬـﻪ وﺧﻄـﻮط ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﯾﮑﻪ اﮔﺮ ﺷــﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ اﻋﺰام ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﯿﻤـﻪ ای ﻣﻨـﺎزل ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ در ﻗﺒـﺎل ﺑﻤﺒـﺎران ﻫـﻮاﯾﯽ دﺷـﻤﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﯿﻤـﻪ ای
ﮐﺎرﮐﻨـﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی آﻣﻮزﺷـﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و اﻋﺰام آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﻣﻮزﺷـﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻮﯾﺲ ری
) ( SITCﮐـﻪ ﻣﺨﻔــﻒ ) ( Swiss Insurance Training Centreﻣﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در اﺟﻼـس ﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﯿﺮ ،اﮐﻮ و اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻧﻈـﺎرت ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر در اﯾـﻦ دوره دو ﺳــﺨﻨﺮان در اﺟﻼـس ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﺮ در
ﭘﯿﻮﻧـﮓ ﯾﺎﻧـﮓ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ اراﯾﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮان در ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻫـﺎی اﮐـﻮ و ﻓﯿﺮ ﺟﺰو اﻓﺮاد اﺻـﻠﯽ در
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻫـﺎی اﺟﻼس ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺬاری اﺟﻼس و ﺳـﻤﯿﻨﺎر اﮐﻮ در اﺻـﻔﻬﺎن و ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺬاری
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ”” ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن.
ﻣﻮﻧﯿﺦ ری و ز ﯾﺎن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ) ( General Averageدر ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻼﯾﺪ اﻧﺪ ﮐﻮ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ادﺟـﺎﺳﺘﺮ ﻫـﺎی اﯾﺮان و اﺧـﺬ ورودﯾﻪ ﺑﻪ ﺳـﻤﯿﻨﺎر از ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و اداﻣﻪ آن در ﺳـﺎل ﻫﺎی ﺑﻌـﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ
دارد اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز از ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﺑﯿﻤـﻪ ﭼـﺎرت ﻟﻨـﺪن ﺑﺮای ﺑﺮﮔـﺬاری آزﻣـﻮن اﯾـﻦ ﻣﻮﺳــﺴﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮐﺘﺐ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﭼﺎرﺗﺮ و ﺳـﯽ دی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ آن ﮐﻤﮏ و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺑﺮای راه اﻧــﺪازی ﻣﺠــﺪد داﻧﺸــﮑﺪه ﺑﯿﻤـﻪ اﮐــﻮ ﮐـﻪ ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘﻼــب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﻄﯿــﻞ ﺷــﺪه ﺑــﻮد اﺗﻤـﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼـﻔﯿﻪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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دوﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤـﻪ ﯾﻮرﮐﺸـﺎﯾﺮ و اﯾﻨﮕﺴـﺘﺮاخ اراﯾـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه اداره ﻣﻮﺳــﺴﺎت ﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ،ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺸﯿﻦ ری ) ( Asian Re
ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ را ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﮐﺮد در اﯾﻦ دوران اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان ﻟﻨـﺪن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻫـﺎی ﭼـﺎرﺗﺮ در
ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷــﻮد اﻧﺘﻘـﺎل ﮐﻤﯿﺘـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ اﮐـﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در زﻣـﺎن ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻻﺑﯽ ﮔﺮی ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺤﻼل ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ و اﻟﺒﺮز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺮور ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد از واﮐﻨﺶ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﻧﺤﺼـﺎری داﺷﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و
ﻻـ ﺑ ﯽ ﮔ ﺮ ی ﺑـ ﺎ ﻧ ﻤ ﺎ ﯾ ﻨـ ﺪ ﮔ ﺎ ن ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ و ﮐ ﻤ ﯿ ﺘـ ﻪ ا ﻣـ ﻮ ر ا ﻗ ﺘ ﺼـ ﺎ د ی ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ ﺑـ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈـ ﻮ ر ا ﻧ ﺤ ﻼـ ل ﺑ ﯿ ﻤـ ﻪ آ ﺳــ ﯿ ﺎ  ،ا ﻟـ ﺒ ﺮ ز و ﺣـ ﺘ ﯽ ﺑ ﯿ ﻤ ﻪ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان .
ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ان زﻣﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ از  ۵ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺒﺮه و ﺑﯽ ﻃﺮف
در زﻣـﺎن ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺳـﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آورد و در ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ
اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺻﺎدره ﮐﺮد .
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ رای رﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎر ﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ز ﯾﺮا ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺧﺎﺗﻤﻪ داد.
ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ز ﯾﺎد ﺑﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در دوره ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﻓﻌﺎل
ﺷــﺪ و ﺑﻬﺰاد اﯾﺜــﺎری ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﺳــﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣـﻮزه ﻧﻈــﺎرت ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐـﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒــﺎ ﺣــﺪود  ۵ﺳـﺎل ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧـﺪاﺷﺖ،
ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ  ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫـﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺣـﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در دوره ﮔﺮاﻧﻤـﺎﯾﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ
در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزه ﻫـﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿـﻌﯿﻔﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﺷـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﺴﺎب اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در
دﯾﻮان ﻻﻫﻪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺮان دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤـﺘﯽ ﺷﺸـﻤﯿﻦ ر ﯾﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان) دوره اول( ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘﯽ در زﻣـﺎن ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺎن وز ﯾﺮ
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ر ﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ و ﺳـﮑﺎن داری ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
دوران ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻤﺘﯽ از ان ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻣﺮور ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ  ،ﺗﻨﯽ ﭼﻨـﺪ از ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤـﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻬـﺪی ﻋﻠـﻮی ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ درﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤـﻪ  ،ﺑﻬﺰاد اﯾﺜـﺎری و ﻫـﺎدی دﺳــﺘﺒﺎز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدی را ﺑﺮای ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤـﻪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻣﻬﻨـﺪس ﺧﺎﻣﻮﺷـﯽ ر ﯾﺎﺳـﺖ
وﻗـﺖ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﺻــﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن اﯾﺮان ﺑﺮای دﻓـﺘﺮ رﻫـﺒﺮی،ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن و ﻣﺠﻤـﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎم
ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗـﺪرت ﻻـﺑﯽ ﮔﺮی ﻫﻤﺘﯽ در ﭼـﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑـﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ﺗﻌــﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻻـﯾﺤﻪ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺳـﺎزی را ﺑـﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﯾـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﺻــﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻄﺮح و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن رای ﻣﺜﺒﺖ دادن ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻮز اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ.
ﻻـزم ﺑـﺬﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺤـﻮه اﯾـﻦ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزی ﻫﻤﯿﺸـﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫـﺎﺋﯽ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﯾﮑﻪ ﺧـﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ
ﻫﻤﺘﯽ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺳـﮑﺎن ﻫـﺪاﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﯿﻨﺎ را در اﺧﺘﯿـﺎر داﺷﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻـﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﺳــﺎزی در ﺑﯿﻤـﻪ داﻧــﺎ  ،آﺳــﯿﺎ و اﻟـﺒﺮز اﻧﺘﻘــﺎد ﮐﺮد و ﻋﻨـﻮان داﺷـﺖ ﻣﻌﺘﻘــﺪ ﻧﯿﺴــﺘﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨــﺎی واﻗﻌﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان اﻧﻬﺎ ز ﯾﺮ ﭼﺘﺮ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎر اﺻـﻄﻼح ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
ﺻﻨﻌــﺖ ﺑﯿﻤــﻪ ﻧﯿﺰ از ﯾـﻦ ﺑــﺎر ﺳــﻨﮕﯿﻦ ﺑﯽ ﻧﺼــﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧــﺪه و ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺳــﺎزی اﻣــﺎ ﻫﻤﭽﻨــﺎن دوﻟـﺖ ﺑﺮﺑﺨﺶ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۹

ﺧ ﺼ ﻮ ﺻ ﯽ ﺻﻨ ﻌ ﺖ ﺑﯿ ﻤ ﻪ ﺳﺎﯾ ﻪ ا ﻓ ﮑﻨ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ.
ﻣﺮور دوران ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻤـﺘﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ وی ﺗﻼـش ﺑﺴـﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزی در ﺑﯿﻤـﻪ اﯾﺮان داﺷـﺖ ﮐـﻪ در
ﻧ ﻬﺎﯾ ﺖ ﺑ ﻪ ﺛ ﻤ ﺮ ﻧﯿﻨ ﺠﺎ ﻣﯿ ﺪ.
ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد  ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺷـﺪن ﺑﯿﻤـﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎم ﻫﻢ رﺳـﯿﺪ اﻣـﺎ در ﻧﻬـﺎﯾﺘﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻻﺑﯽ ﮔﺮی ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷـﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺷﻮاﻫـﺪ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
 ،دوﻟﺖ ۳۵درﺻﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ۶۵درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻼش
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘﯽ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷـﺮق ﺻـﺮاﺣﺘﺎ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ "ﺿـﺮورﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ" وی ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد ":آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ  ۲۲رای
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۲۵رای ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان واﮔـﺬار ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻣﺴﻮﻻـن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
" ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗـﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ،ﺣـﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻘﻂ
در رﺷـﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻧﺪارد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺛﺎﻟﺚ ﻓﺮوﺷـﯽ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ
ا ﻣ ﺎ د ر ﻧ ﻬ ﺎ ﯾ ﺖ ا ﯾ ﻦ ا ﻫ ﺪا ف ﻣ ﺤ ﻘ ﻖ ﻧ ﺸ ﺪ .
اﻣـﺎ دوﻟـﺘﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪن ﺑﯿﻤـﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﻤـﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮐـﻪ ﺳــﻬﺎﻣﺪاران اﺻـﻠﯽ ان ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ز ﯾـﺎن وارد ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ دارای ز ﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ذﺧﺎﺋﺮ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
اﻣـﺎ از ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزی ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در دوران ﻫﻤـﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕـﺬر ﯾﻢ اﻫﻢ اﻗـﺪاﻣﺎت وی را در ز ﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻼـﺻﻪ ﮐﺮد:
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗـﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺤﻮه اﺧﺬ
ﻣﺠـﻮز ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺑﯿﻤـﻪ در ﺳـﺮزﻣﯿﻦ اﺻـﻠﯽ دادن ﻣﺠـﻮز ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺮﮐﺖ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ورود ﮐﺎرﮔﺰاران و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮ ﮔﺰاری ﺳــﻤﯿﻨﺎر ﻫــﺎی ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺳﺎﻟﯿــﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨــﺎب روز  ۱۳آذرﻣــﺎه ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان روز ﺑﯿﻤـﻪ اداﻣـﻪ آﻣـﻮزش ﻫـﺎی درون
ﺳﺎزﻣـﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان در اﺟﻼـس ﻫـﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧـﺪﮔﯽ) ﺗﻌﻐﯿﺮ ﺟـﺪول ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،ﻧﺮخ
ﺳﻮد ﻓﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ذﺧﺎﯾﺮ ر ﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی ( اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺷــﺮﮐﺖ اﯾﺸــﯿﻦ ری ) ( Asian Reﺗﺼـﻮﯾﺐ اﯾﯿـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑـﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐـﺎر
اﻓﺮ ﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮو در ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻮد.
اﯾــﻦ اﯾﯿـﻦ ﻧــﺎﻣﻪ ﺗﺤــﻮﻟﯽ در اﻣﺮ ﺑﺎزار ﯾــﺎﺑﯽ در ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤـﻪ اﯾﺠــﺎد ﮐﺮد ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ داﻧـﺎ از ﯾـﮏ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮال ﻓﺼـﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎی ﺧﻮدرا
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷـﻤﺎره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻤﯿﻨﺎر داد اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮای ﮔﺰ ﯾﻨﺶ ﻣﻘﺎﻻـت ﻗﺎﺑـﻞ اراﯾﻪ در ﺳـﻤﯿﻨﺎر ﺳﺎﻟﯿـﺎﻧﻪ و اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ ﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﻓﯿﺮ ( در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ).Credit Insurance
( ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺻـﺎدرات و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺑﺮای ﭘﻮﺷـﺶ ر ﯾﺴـﮏ ﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻧـﺎم
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻪ در زﻣﺎن ﻫﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺗﺎﺳـﯿﺲ و ﺳـﭙﺲ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزوی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻـزم ﺑـﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿـﺎن اﻗـﺪاﻣﺎت ﻫﻤـﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻـ اﺷـﺎره ﮔﺮدﯾـﺪ ،ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ داﻧـﺎ از ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮال ،ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد ز ﯾـﺎدی از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن واﻗﻊ ﺷـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ داﻧـﺎ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ  ،از اﻓﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در دوره ﻫﻤﺘﯽ در ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ
در  ۱۰۰ﻣـﺎده ﺑـﺎ ﻫﻤﺖ آﯾﺖ ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ؛ اﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻫﻤـﺎن ﺟﺎ ﻣﺎﻧـﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۰

در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﻧﻮروز ﮐﻬﺰادی ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻧﻮروز ﮐﻬﺰادی از ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی
اﯾﺮان آﻣﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ روﺳﺎی ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﯾﻦ دوران ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ را داﺷﺖ.
در ﮐﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﮐﻬﺰادی دﺳــﺘﺎورد ﺧﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ ره آورد اﯾـﻦ دوره ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ
دﯾ ﺪ ه ﻧ ﻤ ﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در زﻣـﺎن اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ذﺧـﺎﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧـﺪه ﺻـﻨﺪوق ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرات ﺑـﺪﻧﯽ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻗﺎدرﻧـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرات ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﻮاد ﻓﺮﺷـﺒﺎف ﻣﺎﻫﺮ ﯾـﺎن ﻫﺸـﺘﻤﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺟﻮاد ﻓﺮﺷـﺒﺎف ﻣﺎﻫﺮ ﯾﺎن از آن دﺳـﺘﻪ روﺳﺎی ﮐﻞ در
ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻧـﻮع ﺧـﻮد اﻗــﺪاﻣﺎت ﺟﺴـﻮراﻧﻪ ای اﻧﺠـﺎم داده ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ اﯾـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺟﺴـﻮراﻧﻪ ﻣـﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری واﻗﻊ ﺷﺪه و واژه ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ و ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ ﺑﺮ آن اﻃﻼق ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺣـﺬف ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دوران رﺋﯿﺲ ﮐﻠﯽ ﻓﺮﺷـﺒﺎف ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ
ﺳﺎﻟﻬـﺎ ﻣـﻮرد ﻧﻘـﺪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺣـﺪف ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ آﻧﭽﻨـﺎن آﺷـﻔﺘﮕﯽ در
ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن آﺳﯿﺐ ان ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺣـﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﺮاه ﺷـﺪ ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪر ﯾﺠﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ و اراﯾﻪ ﻧﺮخ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی اﻫﻢ دﺳـﺘﺎورد ﻫﺎی دوره ر ﯾﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :از ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻟﻐﻮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﮐﻨﺎر  ۴ﺷـﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل داﺷـﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮان
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻢ ﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﯿﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی در دوره وی اﻧﺠـﺎم و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ۶۹ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮا ﺷﺪ ﺑﺴـﯿﺎری ﺗﺼﻮﯾﺐ
اﯾﯿﻦ ﻧـﺎﻣﻪ  ۶۹را ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐـﻪ دارد ﻧﻘﻄـﻪ ﻋﻄﻔﯽ در اﯾﺠـﺎد ﻧﻈـﺎرت ﻣـﺎﻟﯽ ﻗﻠﻤــﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و از ﯾـﻦ ﻟﺤـﺎظ ﻧـﺎم
ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺑﺮ ﻓﺮﺷـﺒﺎف ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷـﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش آن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺮ
ﮔﺰاری ﺟﻠﺴــﻪ ﻫــﺎی ﻣﺸــﺘﺮک ﺑــﺎ ﻣﺴﻮﻻــن و ﺷــﺒﮑﻪ ﻓﺮوش در ﭘﮋوﻫﺸــﮑﺪه ﺑﯿﻤــﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳــﺘﻤﺮار ﻣﺠـﻮزدﻫﯽ ﺟﻬﺖ
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ دوران ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺻـﻨﺪوق وﯾﮋه ای را ﺑﺮای ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼـﺎپ ﮐﺘﺐ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﺑﯿﻤﻪ از اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿـﺪ دوره ﻓﺮﺷـﺒﺎف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی
از ﻣﺸـﺎوره ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮاز اول ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤـﻪ از اﻗــﺪاﻣﺎت ﻣﻄﻠـﻮب دوره ﻓﺮﺷــﺒﺎف اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ر ﯾﺴـﮏ ﻧﯿـﻮز ،
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎد ﻫﺎدی دﺳﺘﺒﺎز و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺟﻤﻊ اوری ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ر ﯾﺴﮏ
ﻧﯿﻮز از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑﯿﻤـﻪ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻄﻤﺌـﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ اﺗﮑـﺎ ﺑﺮای ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺛﺒـﺎت و ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺪاری
ﺧﻮدرو درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ!  //ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﺎل  + ۹۸اﺻﻼﺣﯿﻪ
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ﮐﻤﺒﻮد ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮزی از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ
ا ﺳ ﺘﺎﻧ ﻬﺎ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ  -رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺒﻮد ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮزی و ﻧﺒﻮد ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺎر از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺻﺎدرات در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۳۱ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

۲۱

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗـﺎﺟﺮان ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه  ۹درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰودهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨـﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤـﺪود ﻋﻤـﺪه ﻣﺒﺎدﻻـت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷـﯿﻮه
ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ اﺳﺖ.
 رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﮔﻔـﺖ :اﻟﺒﺘـﻪ ﺗــﺎﺟﺮان ﻣــﺎ راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺷــﺮاﯾﻂ ﭘﯿــﺪا ﮐﺮدﻧــﺪ اﻣﺎ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

ﮐﯿــﻮان ﮐﺎﺷــﻔﯽ در ﮔﻔــﺖوﮔــﻮ ﺑــﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﺗﺴــﻨﯿﻢ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ،ﻧﺎﻣﻨــﺎﺳﺐ ﺑــﻮدن ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫــﺎی ﻣﺮزی را از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺎدرات ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﻤﺒﻮد ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮزی از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد
ﺣﻤــﻞ ﯾﮑﺴــﺮه در زﻣﯿﻨـﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻋﺮاق ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی ﺑـﻪوﯾﮋه در زﻣﯿﻨـﻪ ﺿﺎﯾﻌـﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑـﻪ ﻣﺎ
ﺗ ﺤ ﻤﯿ ﻞ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻓﺰود :ﺳﺎلﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﯿﺪ دار ﯾﻢ ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد.
ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺻﺎدرات در اﺳـﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸـﯽ از ﺻﺎدرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪات داﺧﻞ
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗـﺎﺟﺮان ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫـﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼـم ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸـﺖ
ارز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه  ۹درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰودهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه در ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ دﭘـﻮ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﺷـﻮد
اﻓﺰود :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮐــﻪ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﺨﺼﺼــﯽ اﯾـﻦ ﺣــﻮزه اﺳـﺖ اﻧﺘﻈــﺎر ﻣﯽرود ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﯾﻦ ﺳــﻬﻢ را در ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨـﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤـﺪود ﻋﻤـﺪه ﻣﺒﺎدﻻـت ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷـﯿﻮه
ﺳﻨـﺘﯽ ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮر ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را ز ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ و
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﮔﻔـﺖ :اﻟﺒﺘـﻪ ﺗــﺎﺟﺮان ﻣــﺎ راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺷــﺮاﯾﻂ ﭘﯿــﺪا ﮐﺮدﻧــﺪ اﻣﺎ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/۸۳۲/ح
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