ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 8آذر ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۰۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
 ﺟﺰ ﯾﯿــﺎت ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ ﺷــﻌﺐ و ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺑﺎﻧــﮏ ﻫــﺎ اﻋﻼـم
ﺷ ﺪ.
ﺑﺎزارﻧﯿﻮز  ۹۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ /اﻧﺼﺮاف  ۲۴۸ﻫﺰار ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﺪاﻟﺖ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬـﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه از آﻏﺎز ﻓﺮوش ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ۲۴۸ :ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﺰارش آﻧﻼﯾﻦ  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﻘﺎزردی ﺧﺒﺮ داد:ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ادﻏﺎم ﺷﺪ


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮز ﯾﻊ ﻣﺮغ ۱۸۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺗﻮز ﯾﻊ  ۶۵۰ﺗـﻦ ﻣﺮغ ﮔﺮم از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۸۵۰۰ﺗﻮﻣـﺎن در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه
ﺑﺎر و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺧﺒﺮداد.
اﻟﻒ  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﯿﺎم ﻗﺎﻃﻊ ﺳﺮدار ﻗﺎآﻧﯽ :ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ﻖ ،ﻓﺨﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻈﺎم
 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺨﺮیزاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣ ّ
ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺣﺎﻣﯿﺎن دروﻏﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی را رﺳﻮا ﮐﺮد.
آﻓﺘﺎب  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﻼﻧﺘﺮی :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺷﺪه /از دوﺳﺘﺪاران اﻣﺎم و اﻧﻘﻼب ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
 ﻣﻌـﺎون ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر و ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿـﻂ ز ﯾﺴـﺖ در ﺧﺼـﻮص ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻘﻄـﻊ ﺷـﺪه ﺧـﻮد ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ
ﮐﺮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۱

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دو ﻣﺄﻣﻮر ﯾﮕﺎن اﻣﺪاد در ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ
 ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎرس ،از ﺷـﻬﺎدت  ۲ﻧﻔﺮ از ﻣـﺄﻣﻮران ﯾﮕـﺎن اﻣـﺪاد ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن »ﮐﻮار« و دﺳـﺘﮕﯿﺮی ﺿﺎرب ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ در ﻣﺤﻞ ارﺗﮑﺎب
ﺟﺮم ﺧﺒﺮ داد.
اﯾﺴﻨﺎ  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ
 رﺿـﺎﯾﯽ در ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑـﻪ ﺣﺴـﻦ روﺣـﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﺳــﺘﺎر ﻫﻤـﺖ ﻣﻀـﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﺮور ﯾﺴـﺘﯽ در ﮐﺸـﻮر
ﺷ ﺪ.
ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﯾﺖ ﷲ رﺋﯿﺴﯽ :اول ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺮور!
 رﺋﯿﺲ دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎ در دﯾـﺪار ﺷﻮرای ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴـﯿﺞ ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻃﺮاﺣـﺎن و ﺣﺎﻣﯿـﺎن« ﺗﺮور ﻫﻤـﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اول »ﺗﺤﺮ ﯾﻢ« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺮاوات ﭘﺎی ﻣﯿﺰ »ﻣﺬاﮐﺮه« آﻣﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ آدم ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﻃﺮح ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﻤﺎر و ﺷﺮطﺑﻨﺪی


اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ  ۱۵ارز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
 ﭘﺎﯾﮕـــــﺎه ﺧـــــﺒﺮی اﻗﺘﺼـــــﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮان
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ﭘﺎ ی ﻣ ﺮ غ ﻫ ﻢ ا ز ﻧ ﺮ خ ﻣ ﺼ ﻮ ب ﻣ ﺮ غ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﺷ ﺪ
 در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼـﻮب ﻣﺮغ  ۲۰۴۰۰ﺗﻮﻣــﺎن اﺳـﺖ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺮغ و از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾــﺪ ﭘـﺎی آن،
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از آن ﺑﻪ  ۲۷۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺧﻮد ﻣﺮغ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ  ۴۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ در ﻓﺼﻞ  ۱۳۹۹-۱۴۰۰اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﮔﺰارش آﻧﻼﯾﻦ  ۴۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه؛ دوﻣﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﮐﺸﻮر
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۲



ﻃﻼ  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺸﻒ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ
 داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻓﺘﺎب  ۴۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ :ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮور ﻓﺨﺮیزاده و ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻄﻨﺰ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣـﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﺎزرﺳـﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ را ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳـﻄﻮح ﻋـﺎﻟﯽ
داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺑﺤﺖ دﺳﺘﺮﺳـﯽﻫـﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را دار ﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽﻫـﺎ در ﺣـﺪود ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﺷـﺪه و ﻣﺘﻌـﺎرف ﺧـﻮدش
ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
رﮐﻨﺎ  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو !
 رﮐﻨــﺎ :ﻓﺮوش ﻓــﻮقاﻟﻌــﺎده ﭘﻨــﺞ ﻣﺤﺼـﻮل اﯾﺮان ﺧـﻮدرو از ﻓﺮدا آﻏــﺎز ﺧـﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﮔﺰارش آﻧﻼﯾﻦ  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ و دﻻر در ﺑﺎزار اﻣﺮوز
 در ﺑـﺎزار آزاد ﻗﯿﻤـﺖ ﻃﻼـی ۱۸ﻋﯿـﺎر ﻫﺮﮔﺮم ﯾـﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳـﮑﻪ ﺗﻤـﺎمﺑﻬﺎر آزادی ﻃﺮح ﺟﺪﯾـﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ۸۵۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ دﻻر  ۲۴ﻫﺰار و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
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۳

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ
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ﻣﻨﺒ ﻊ
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۴
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۵

