ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﯾﺪ  ۱۱۱ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳـﺎزی ﺳﺎﯾﭙـﺎ از ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿـﺪ دوﻣﯿﻦ ﻣـﺪل ﭘﺮاﯾـﺪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ ﯾﻦ ﭘﺮاﯾﺪ ۱۱۱از ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺧﺎﻧﻮاده X۱۰۰
ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳـﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ در روز ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۹۹ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪ و ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻣﺪل  ۱۳۲و  ۱۱۱از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ
ﻣﺪل ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﭙﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ.

ﺷﻔﺎف  ۹۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ درﮔﺬﺷﺖ
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز درﮔﺬﺷﺖ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۸۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮرﻣﯽ دﻫﮏﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
 ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋـﺪاد ﺗﻮرم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،در ﻣﯿﺎن دﻫﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰ ﯾﻨﻪای ،ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗﻮرﻣﯽ دﻫﮏﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺎه ﺑﻪ  ٣,٤درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ٢.٧درﺻﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ  ٠.٧واﺣﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۸۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﺮوش  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ


ﻓﺮاﺧﻮان واﮔـﺬاری )ﺷـﻤﺎره  (۱ﭘـﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴـﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )" ،(ETFواﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ

ﯾﮑﻢ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﻓﺮارو  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ :ﻣﻐﺰ "ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون" از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
 ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ اوﻟﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۷۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ آﯾﺖﷲ اﻣﯿﻨﯽ ﺻﺮف ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ
 ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﺣﻠﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﻮار ﯾﮑﺴﺮه در
راه ﻋﻠﻢ و ﮐﺴﺐ و ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺼﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻗﻢ ﻓﺮدا  ۶۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻋﻼم ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴و ۷
 ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﻢ ﻓﺮدا-اﻋﻼم ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ۴و : : ۷

۱

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻫﺪﯾﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
 ﻫﻤﺮاه اوﻟﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺎ  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۵۵دﻗﯿﻘﻪ در ﻫﺮ ﺗﻤﺎس راﯾﮕﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻔﺎف  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺗﻬﺮان در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
 ر ﯾﯿﺲ ﺳـﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳـﺘﻮرانﻫﺎ در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
رﺳـﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺒﻠﯽ ،ﻫﺸـﺪار داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز ﺷـﺪن رﺳـﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد و در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در
ﺗﻬﺮان و ﻃﯽ روزﻫـﺎی اﺧﯿﺮ ﺑـﺎ ﻣﻮج ﭘﯿﺶ روﻧـﺪهای از ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽﻫـﺎ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﻮاج ﺟﺪﯾـﺪی از ﺑﯿﻤﺎری را در ﺗﻬﺮان رﻗﻢ
زده و ﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻋﺮاق  ۳ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺮزی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
 ﻫﯿﺎت ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮزی ﻋﺮاق اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺮزی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.

۲

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ

۵

۶

۷

۹

۱۱

۱۲

۱۳

۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻣﻨﺒﻊ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠ ﺖ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﭘ ﺎﯾ ﺸﮕ ﺮ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﭘﻮ ل ﻧ ﯿﻮز

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻧ ﻘ ﺪﯾ ﻨ ﻪ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣ ﺎﻟ ﯽ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

د ﯾ ﻮ ا ن ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۲۸

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ی

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻧ ﺒ ﺾ ﻧﻔ ﺖ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۸

ﻧ ﻘ ﺪﯾ ﻨ ﻪ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺷ ﻤ ﺎ و ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲۸

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه
ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ

۲۸

ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ

اﻟ ﻔ ﺒ ﺎ ﺧ ﺒ ﺮ

۲۸

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت  -ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤﺎ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻧﻮآوران

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر
ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻣﻨﺒﻊ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۲۸

اﯾ ﺒ ﻨ ﺎ

۲۸

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

۲۸

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﭘﯿﺎم ﻓﻮری

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻧ ﻘ ﺪﯾ ﻨ ﻪ

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۸

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺧﺒﺮ اﯾﺮان

۲۸

ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎران ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ روز ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺒﺎرک

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ

۱

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۷:۴۷

د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت  -ﭘ ﺎ ﯾ ﮕ ﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ /

۰

۰

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۶۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧـﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ…

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻـن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧـﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳـﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ
آورد.
 وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧـﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿــﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از

۱۸

ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۰:۵۵

د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺎﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﺸـﮕﺮ– رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﭘﺎﯾﺸـﮕﺮ ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۹

وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۰:۴۱

د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت
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رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 اﮐﻮﻧـﺎ ﭘﺮﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﺑﻮدﺟﻬﺴﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را
دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾـﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼـغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

اﮐﻮﻧـﺎ ﭘﺮﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﺑﻮدﺟﻬﺴﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را
دوﭼﻨــﺪان ﮐﺮده اﺳـﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼــﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وﯾﺮوﺳﺴـﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻓﻨﺎور ﯾﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪاﯾﺮاﻧﺮﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی
ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺮﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع
وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﺷﺮط از ﺷﺮوط ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۲۵
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 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۶۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧــﮏ و ﺑﯿﻤـﻪ ﭘــﻮل ﻧﯿــﻮز ،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑــﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧــﮏ و ﺑﯿﻤـﻪ ﭘــﻮل ﻧﯿــﻮز ،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑــﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۱

ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۵۳
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ  ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،از اﺑﺘـﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری

ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۵۵
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر،
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾـﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر،
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ
ﮐـﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼــﺮه  ۱۸ﻗــﺎﻧﻮن ﺑـﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿــﺎر ﺑﺎﻧــﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘــﻮان ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۲۶
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
.۲۰۲۰/۴/۱۳۹۹۰۲۰۳۱۱۳۴۱۶/ 


jpgرﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻــ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در

اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺮﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۸۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه
ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
 ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ
ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.

.۲۰۲۰/۴/۱۳۹۹۰۲۰۳۱۱۳۴۱۶/
jpgرﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻــ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در
اوﻟـﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﺮﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
 ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ

۲۴

ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۰۲
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رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧـﺪ.
وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺑﺎﻧﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس  ,ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎد،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را
دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎد،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ

ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را
دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۱۳۹۸
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۲:۴۰
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اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز:رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ)اﯾﺴــﺘﺎﻧﯿﻮز( ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان،
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾﻦ ﻫـﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾـﺎداور ﺷـﺪ :ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،از اﺑﺘـﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺧـﻮاﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑﻪ
ﺳـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷـﺮط از ﺷـﺮوط ﻻزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۳۳
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﻮآوران آﻧﻼﯾﻦ -ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻮآوران آﻧﻼﯾﻦ -ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ

ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


 falsefalseداﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ
ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﺗﻮﺳــﻂ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮔﺮدﯾــﺪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻـن ]…[ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ
ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾـﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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 falsefalsefalseرﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣـﻮزه

ﻣﻬــﺎر ﮐﺮوﻧــﺎ در اوﻟـﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 falsefalseداﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻـن ]…[ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
 falsefalsefalseرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر
ﮐﺮوﻧـﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺒﺾ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳـﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ
آورد.
 رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺣـﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘـﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳۰

 وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺒﺾ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿــﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۶:۴۱
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 اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان

اﻣﺘـــﺪاد  -رﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻــی ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔــﺖ :ﺳــﺎل ﮔﺬﺷـــﺘﻪ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾـﺎل
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﻣﺘـﺪاد  ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل

 ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،از اﺑﺘـﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۰۳
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎرﭘﻮل ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را
دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۱۳۹۸
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻــی ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ،ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در
روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫـﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۳۲

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﯾﺎدآور ﺷـﺪ :ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،از اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
وی از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺧـﻮاﺳﺖ ،ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷــﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺣـﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ :در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺮط از ﺷﺮوط ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ  ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۱۳۹۸
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺣـﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘـﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ  ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿـﺪ ﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸـﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﻮاد ﺿـﺪ
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻــی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
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ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۵:۲۰
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﯾﺮاﻧـﺎ  ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،از اﺑﺘـﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۱۳
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد :رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را
دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺣـﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘـﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺷﻤـﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را
دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۱۳۹۸
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻــی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
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درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ و رﺳـﺎﻧﻪ :رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۳۴

ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ﺗ ﻮ ﺳ ﻂ د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ا ﺳ ﺖ
 اﻟﻔﺒﺎ ﺧﺒﺮ /

۰

۰

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۶۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺣـﻮزه ﻣﻬــﺎر ﮐﺮوﻧــﺎ در اوﻟـﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳــﻂ داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﻫــﺎ اﺳـﺖ,اﻟﻔﺒــﺎ ﺧـﺒﺮ,ﭘﺎﯾﮕـﺎه و ﺳـﺎﯾﺖ ﺧـﺒﺮ ی ﻓﺎرﺳــﯽ
ﺑﯿﻤـــــــــﻪ,ﺑﺎﻧــــــــــﮏ,ورزش,ﺣـــــــــﻮزه ﻣﻬــــــــــﺎر ﮐﺮوﻧــــــــــﺎ در اوﻟـــــــــﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧـــــــــﺖ ﺗﺴــــــــــﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳــــــــــﻂ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـــــــــﺎن ﻫﺎ
اﺳﺖ,ﺑﻮرس,ﻧﻔﺖ,اﻧﺮژی,اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ,ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ,ﮔﺮدﺷـﮕﺮی,ﺣﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫﺎ
اﺳﺖ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻟﻔﺒـﺎ ﺧﺒﺮ ،رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۸۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺣـﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘـﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻟﻔﺒـﺎ ﺧﺒﺮ ،رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۸۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان

۳۷

وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۰۸
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 ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ /

۰

۰

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۶۲۰۰۰ 
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رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ

۳۸

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۰۸

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ
ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ۱۸۵۰

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر،
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾـﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ۱۸۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر،
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،از اﺑﺘـﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۲:۳۴

د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت
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۰

۰

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۶۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨــﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿــﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،از اﺑﺘـﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ

۴۰

ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۳۶

د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ
ﺻ ﺎ د را ت
 ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز /
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮاﺳـﻮ ،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﺑــﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن
ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷــﺮاﯾﻂ ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﮐﺸــﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن را
دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۱۳۹۸
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
 http://farasoonews.ir/۳۳oSPqﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺒﺮ:
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﺑـﺎزار آر ﯾـﺎ  -اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش آر ﯾـﺎ ﺑـﺎزار ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑــﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷــﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷــﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﮐﺸـﻮر،
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﺑـﺎزار آر ﯾـﺎ  -اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آر ﯾـﺎ ﺑـﺎزار ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﯾـﻦ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر،
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ
ﮐـﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼــﺮه  ۱۸ﻗــﺎﻧﻮن ﺑـﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿــﺎر ﺑﺎﻧــﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘــﻮان ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری

۴۲

ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت
 ﭘﯿﺎم ﻓﻮری /

۰

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

۱۶۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

۱۱:۳۶

ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۳۷

د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان /

۰

۰

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۶۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان

۴۳

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼـغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
 وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۴۱
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ  ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی

۴۴

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۱۳۹۸
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼـغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
 وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ  ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿـﺪ ﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸـﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﻮاد ﺿـﺪ
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐــﻞ ﺻــﺎدرات ﮐﺎﻻــی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۴۶
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رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی

۴۵

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن
ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ۴۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی
از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،از اﺑﺘـﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ  ۴۸۲۱۵۹ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺴﻬﯿﻼت

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۲:۰۹
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ﺧﺒﺮاﯾﺮان  :رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮاﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در

ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿــﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ،از اﺑﺘـﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ

۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۲:۴۳
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﭘﺎرﺳﯿﻨﻪ

روز  ۳اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮر رﺳـﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان روز ﻣﻌﻤـﺎری در اﯾﺮان ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه و در ﺗﻘـﻮﯾﻢ رﺳـﻤﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺳـﻮی دوﻟﺖ
ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ .ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ در اﯾـﻦ روز ﻣﺮاﺳـﻢ و ﻫﻤـﺎﯾﺶﻫـﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﻤـﺎری ﯾـﺎ ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻤـﺎران در ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻫﻨﺮی و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ  ۱۰ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﻓـﺎﻣﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑـﺎ ﻓﺮح دﯾﺒـﺎ ،ﻫﻤﺴـﺮ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺳـﺎﺑﻖ اﯾﺮان ،ﭘﺮوژهﻫـﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را از ﻃﺮ ﯾﻖ
دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور  DAZﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.


ﺟﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺸﺖ ﻃﻼﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۳ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری آﺳﯿﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴و ﺟﺎﯾﺰه  MEIDAAدر

ﺑﺨﺶ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷـﻬﺮی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎن
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.
 ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﻫﻨﺮی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﺬار ﯾﺪ ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺎم ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮرد.

۴۷

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ :ﺳﺎل  ١٣٨٣اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻔـﺎﺧﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﻣﺮاﺳـﻤﯽ را در روز  ۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﺷـﯿﺦ
ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﻧﺎم روز ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﮑﺮار ﺷﺪ.
ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ درﮔــﺬﺷﺖ ﺳــﯿﺪ ﻫـﺎدی ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در روز  ۲۹ﻓﺮوردﯾـﻦ -ﮐـﻪ ﺧـﻮد از ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ
روزی ﺑﻪ ﻧﺎم روز ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻮد -ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ در روز  ۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه از ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳـﺎل  ۲۰۰۹از ﺳـﻮی ﯾﻮﻧﺴــﮑﻮ ﺑـﻪ ﻧــﺎم ﺳــﺎل ﺑﺰرﮔــﺪاﺷﺖ ﺷــﯿﺦ ﺑﻬــﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﮕــﺬاری ﺷــﺪ و از اﯾـﻦ ﺳـﺎل ) (۱۳۸۸روز ۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳـﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﻣﻌﻤـﺎری در اﯾﺮان ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه و در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳـﻤﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ روز ﻣﺮاﺳﻢ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﯾﺎ ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻤﺎران در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی
و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎدی دارد.
ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﻌﻤﺎران
ﺧﻼق و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻣﻀﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤـﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﻣﺮزﻫـﺎی ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﻣﺤــﺪود ﻧﺸــﺪه و ﺑﺴــﯿﺎری از آنﻫـﺎ در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺰ
ﻃﺮحﻫـﺎی ﺟـﺬاﺑﯽ را ﭘﯿـﺎده ﮐﺮده و ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖﻫـﺎی ﭼﺸـﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧـﺪ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻮﺷـﻨﮓ ﺳـﯿﺤﻮن و دار ﯾـﻮش
ﺑﻮرﺑﻮر ﯾﺎ ﺑﻬﺮام ﺷﯿﺮدل و ﯾﺎ ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻮان و ﺧﻮشذوق اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻣﻌﻤﺎر در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دار ﯾﻢ ﺑﺎ  ۱۰ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ن اﯾﺮاﻧﯽ ِ ﻣﻌﺮوف و ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
ﭘﯿﺶ از ﺷـﺮوع ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻـزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻤﺎرا ِ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺎن ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖﺷﺎن ﻧﺪارد.

.۱
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮﻧﻬﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮن در  ۳۱ﻣﺮداد  ۱۲۹۹در ﺗﻬﺮان ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش اﻫﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻫﻮﺷـﻨﮓ ﺳـﯿﺤﻮن اﺑﺘﺪا ﻣﺪرک ﻣﻌﻤﺎریاش را در داﻧﺸـﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻨﺮﻫﺎی ز ﯾﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﻫﯽ ﭘﺎر ﯾﺲ ﺷﺪ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮن ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ او در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻔﺎﺧﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﮐﺎرﻧــﺎﻣﻪ ﮐــﺎری ﻫﻮﺷــﻨﮓ ﺳــﯿﺤﻮن ﻃﺮاﺣﯽ آراﻣﮕــﺎه ﻧﺎدرﺷــﺎه در ﻣﺸــﻬﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ آراﻣﮕـﺎه ﮐﻤـﺎلاﻟﻤﻠـﮏ در ﻧﯿﺸـﺎﺑﻮر،
ﻃﺮاﺣﯽ آراﻣﮕـﺎه ﺑـﻮﻋﻠﯽ ﺳـﯿﻨﺎ در ﻫﻤـﺪان ،ﻃﺮاﺣﯽ آراﻣﮕـﺎه ﺧﯿـﺎم در ﻧﯿﺸـﺎﺑﻮر ،ﺑﺎزﺳـﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ آراﻣﮕـﺎه ﻓﺮدوﺳـﯽ در
ﻃـﻮس ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﻘـﺒﺮه ﮐﻠﻨـﻞ ﻣﺤﻤـﺪ ﺗﻘﯽ ﺧـﺎن ﭘﺴــﯿﺎن و ﺳـﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﭙﻪ در ﻣﯿـﺪان ﺗﻮﭘﺨـﺎﻧﻪ
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻫﻮﺷـﻨﮓ ﺳـﯿﺤﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﺮان و ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد.
وی در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﯿﺘﺎ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮن در  ۵ﺧﺮداد  ۱۳۹۳در وﻧﮑﻮور ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﻔﺎﺧﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
.۲
دار ﯾﻮش ﺑﻮرﺑﻮردار ﯾﻮش ﺑﻮرﺑﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻫﻔﺘﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۱۳در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
او ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧــﺪن ﺗﺤﺼــﯿﻼت اﺑﺘــﺪاﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮای اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ راﻫﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷـﺪ و دﯾﭙﻠـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺧـﻮد را از

۴۸

داﻧﺸـﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮ ﯾـﺞ ،ﻣـﺪرک ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ در رﺷـﺘﻪ ﻣﻌﻤـﺎری و ﻓـﻮق ﻟﯿﺴـﺎﻧﺲ ﺷـﻬﺮﺳﺎزی را از داﻧﺸـﮕﺎه ﻟﯿﻮرﭘـﻮل و دﮐـﺘﺮای
ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﮔﺮم را از داﻧﺸﮕﺎه ژﻧﻮ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
دار ﯾﻮش ﺑﻮرﺑﻮر را »ﭘـﺪر ﺷـﻬﺮﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ« اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨـﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ دار ﯾﻮش ﺑﻮرﺑﻮر در ﺳﺎل
 ۱۳۴۵ﺷﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﺷـﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان را ﺑﻨﯿﺎنﮔـﺬاری ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺘﻌـﺪدی از
ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷـﻬﺮ – ﭼﺎﻟﻮس ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺮاﺳـﺮی ﮐﺮاﻧﻪ در ﯾﺎی ﺧﺰر و ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان –
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از درﺧﺸـﺎنﺗﺮ ﯾﻦ ﻃﺮحﻫـﺎی ﺷـﻬﺮﺳﺎزی دار ﯾﻮش ﺑﻮرﺑﻮر ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزار
رﺿﺎی ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ.
دار ﯾﻮش ﺑﻮرﺑﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺘﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ دارد.
او ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل » ۱۳۷۰ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ« را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.
از ﺟـﻮاﯾﺰ ﮐﺴﺐ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دار ﯾـﻮش ﺑﻮرﺑـﻮر ﻣﯽﺗـﻮان ﺑﻪ ﺟـﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﮐـﻮری ﻃﻼـﯾﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ در ﺳـﺎل  ۱۳۵۴و
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻟﯿﺴﺖ ﭘﻨﺠـﺎه ﻣﻌﻤـﺎر ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺟﻬـﺎن در دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻤـﺎران ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ دﻧﯿـﺎ در ﺳـﺎل
 ۱۳۶۷در ﺑﻠﮕﺮاد اﺷﺎره ﮐﺮد.
دار ﯾـﻮش ﺑﻮرﺑـﻮر ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﻨﯿـﺎنﮔـﺬاری ﺷﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﺷـﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﻃﺮحﻫـﺎی ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮی ﻣﺘﻌـﺪد ﺑﻪ ﭘـﺪر
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ﺷﻬﺮت دارد.
.۳
ﻋﺒـﺪاﻟﻌﺰ ﯾﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺎﻧﻌﺒﺪاﻟﻌﺰ ﯾﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۲۹۹و از ﻣﻌﻤـﺎران ﻣﻌﺮوف اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری او
را ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿـﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧــﺪن ﺗﺤﺼــﯿﻼت در داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﻨﺮﻫـﺎی ز ﯾﺒـﺎی ﭘـﺎر ﯾﺲ ﺑـﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸـﺖ و در ﺳـﺎل ۱۳۳۳
اوﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور اﯾﺮان را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد.
وی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺲ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ز ﯾﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
از ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿـﺎن آﺛـﺎر ﺑﺴـﯿﺎر ز ﯾـﺎدی ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣﺎﻧـﺪه ﮐـﻪ ﺷﺎﯾـﺪ ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾﻦ و ﺧـﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﯾﻦﺷـﺎن ورزﺷـﮕﺎه آزادی ﺗﻬﺮان
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼــوه ﺑﺮ ورزﺷـــﮕﺎه آزادی او ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎنﻫــﺎی ﭘﺮﺷـــﻤﺎری را ﺑﺮ ﻋﻬـــﺪه داﺷـــﺘﻪ ﮐــﻪ از ﻣﯿــﺎن آنﻫــﺎ ﻣﯽﺗــﻮان ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺴـﺠﺪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن وزارت ﮐﺸـﺎورزی و وزارت ﮐـﺎر و وزارت ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و
ﺗﻠﻔـﻦ ،ﻓﺮودﮔــﺎه ﻣﻬﺮآﺑــﺎد ،ﮐــﺎخ ﻣــﺎدر ﺳــﻌﺪآﺑﺎد ،ﮐــﺎخ ﻧﯿــﺎوران ،ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎن اداری ﺻــﺪا و ﺳــﯿﻤﺎ ،ﻣــﻮزه ﻓﺮش ﺗﻬﺮان و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و اوﻟﯿﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ از آﺛﺎر اوﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ ﯾﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از اﯾﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در  ۳۵ﺳﺎل آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺳﭙﺮی
ﺷﺪ اﺛﺮ ﺧﺎﺻﯽ از او ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه.
وی ﺳﺎل  ۱۳۹۲در  ۹۳ﺳﺎﻟﮕﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ درﮔﺬﺷﺖ.
ورزﺷﮕﺎه آزادی ﮐﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺧﺎﻃﺮه دار ﯾﻢ از آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ ﯾﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ.
.۴
ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻧﺘﺤﺴﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۳۲۱در ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ.
او در ﺑﯿﺴـﺖ و ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺲ از ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼــﯿﻠﯽ از رﺷـﺘﻪ ﻣﻌﻤـﺎری داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪای ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﻤﺎدی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ از »اﯾﺮان ﻣﺪرن« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر دوران ﺣﺮﻓﻪای او ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از اﯾﺮان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺮج آزادی
ﺗﻬﺮان.
ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﺮان و ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

از ﻣﯿـﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺮ ﯾﻒ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺷﻬﺮک ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ در ﯾﺎﮐﻨﺎر و ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﭘﮑﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺣﺴـﯿﻦ اﻣـﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﺛـﺎرش ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ روح ﻣﻌﻤﺎری ﺷـﺮﻗﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮرد.
او ﮔﺮﭼـﻪ در ﻃـﻮل دوران ﺣﺮﻓـﻪایاش ﻃﺮاﺣﯽﻫــﺎی ز ﯾــﺎدی داﺷــﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﻣﺸــﻬﻮرﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮش ﻫﻤـﺎن اوﻟﯿـﻦ ﮐـﺎر او ،ﺑﺮج
آزادی ﺗﻬﺮان ،اﺳﺖ.
.۵
ﺑﻬﺮام ﺷـﯿﺮدﻟﺪر ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻤـﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻬﺮام ﺷـﯿﺮدل را ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗـﻮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﻌﻤـﺎر اﯾﺮاﻧﯽ
داﻧﺴﺖ.
ﺑﻬﺮام ﺷﯿﺮدل ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۳۳۳در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽاش را از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪش
را از آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻫﻨﺮ ﮐﺮﻧﺒﺮوک ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
ﺑﻬﺮام ﺷـﯿﺮدل از ﻣﻌﻤﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮﺑﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳـﮑﻨﺪر ﯾﻪ ﻣﺼـﺮ ،ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ اﺳـﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ،ﻣﯿـﺪان ژاک ﮐﺎرﺗﯿﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﮐﺎﻧﺴــﺎی ژاﭘــﻦ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـــﻬﺮی ﻣﻮﻧــﺘﺮال در ﺳــﺎل  ،۲۰۰۰ﺑﺎزﺳــﺎزی ﺷــﻬﺮی ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ ازﺑﮑﺴــﺘﺎن و ﻃﺮح ﺷــﻬﺮ ﺟــﺪﯾﺪ
ﭼﺎﻧﮕﻠﯿﻮی ﭼﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.
او ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮام ﺷـﯿﺮدل در ﺳﺎل  ۱۳۷۴ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑـﺎزﮔﺸﺖ و از آن زﻣـﺎن ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی را در اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫـﺎ ﻣﯽﺗـﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﯿﺮاز ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﭘﺪﯾـﺪه ﮐﯿﺶ ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﺮم
ﺣﻀــﺮت ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان و ﺗﺮﻣﯿﻨــﺎل ﻣﺴــﺎﻓﺮی ﻓﺮودﮔــﺎه ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣـﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻬﺮام ﺷﯿﺮدل ﺧﻮدش را رﻫﺒﺮ ِ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.

او ﻫﻢاﮐﻨﻮن ر ﯾﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺷﯿﺮدل و ﻫﻤﮑﺎران را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺑﻬﺮام ﺷــﯿﺮدل از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻌﻤــﺎران اﯾﺮاﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔﺮﭼـﻪ در اﯾﺮان ﮐـﺎر ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،اﻣـﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫـﺎی ﺑﯿـﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣـﻮﻓﻖ
ز ﯾﺎدی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد.
.۶
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯿﻌﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۲ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.
او ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪش را از داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ز ﯾﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
راﻫﯽ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺷﺪ.
او ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣـﺪرک دﮐـﺘﺮی از داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﻨﺴـﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑـﺎزﮔﺸﺖ و دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﻣﺸـﺎور ﺗﺠﯿﺮ را راهاﻧـﺪازی
ﮐﺮد.
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎرﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪر ﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎراﺑﯽ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
او ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎرﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﺑﻮد ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳـﻔﺎرت اﯾﺮان در
اﻟﺠﺰاﯾﺮ و آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﻻر ﺷـﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﭘﺎﺳﺘﻮر و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺎرﻣﯽ دوم ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۵ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
.۷

۵۰

ﻓﺮﻫﺎد اﺣﻤﺪﯾﻔﺮﻫﺎد اﺣﻤﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۳۲۹در آﺑﺎدان اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری
و ﺷﻬﺮﺳﺎزی از داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ز ﯾﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.
او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ درﮔﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻫـﺎد اﺣﻤـﺪی ﮐـﻪ از ﺳـﺎل  ۱۳۶۰ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﮑﺪه ﻣﻌﻤـﺎری و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ اﺳـﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﺎریاش را وﻗﻒ آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮده.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رد ﭘﺎﯾﺶ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﻫﺎ ﺟﻮاﯾﺰی ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺳﺌﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه آﻗﺎﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﮐــﺎرﻫــﺎی ﺷــﺎﺧﺺ ﻓﺮﻫــﺎد اﺣﻤــﺪی ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ ﻃﺮح ﺳــﻔﺎرت اﯾﺮان در اﺳــﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
دزﻓﻮل ،ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻨﻮب ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻـﻔﻬﺎن و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻢ
و ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
.۸
ﮐﺎﻣﺮان دﯾﺒﺎﮐﺎﻣﺮان دﯾﺒﺎ  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۱۵در ﺗﺒﺮ ﯾﺰ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.
او ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻌﻤﺎریاش را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎوارد ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﻓـﺎﻣﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑـﺎ ﻓﺮح دﯾﺒـﺎ ،ﻫﻤﺴـﺮ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺳـﺎﺑﻖ اﯾﺮان ،ﭘﺮوژهﻫـﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را از ﻃﺮ ﯾﻖ
دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور  DAZﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺷﻔﻖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺸـﻬﻮرﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﺮان دﯾﺒﺎ ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺷـﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
او ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪ ﺟـﺎﯾﺰه آﻗﺎﺧـﺎن را ،ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود ،از آن
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺷـﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح
ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
.۹
ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﻣﯿﺮﻣﯿﺮاﻧﺴﯿﺪ ﻫﺎدی ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۳در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
او ﮐﻪ از ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن رﺷـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸـﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ز ﯾﺒﺎی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ از ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺗﺎ  ۱۳۵۷در
دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﻻد اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ وارد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﺪ.
از ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ اﺋـﻞ ﮔﻠﯽ در ﺗـﺒﺮ ﯾﺰ ،ﻃﺮح ﺷـﻬﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻬﺎرﺳـﺘﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ورزﺷـــﯽ رﻓﺴـــﻨﺠﺎن ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳـــﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻓﺮاﻧﮑﻔـــﻮرت و ﺑـــﺎﻧﮑﻮک ،ﻃﺮح ﮐﺘﺎﺑﺨـــﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ژاﭘـــﻦ ،ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤـــﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان و ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺳﯿـﺪ ﻫـﺎدی ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﻃﻮل زﻧـﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪایاش ﺟﻮاﯾﺰ ز ﯾـﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺘﺨـﺎر ﺑﺮای ﻃﺮح ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻠﯽ ژاﭘﻦ ،ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﯿﺪان ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﺴـﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺘﯿﻖ اﺻﻔﻬﺎن ،در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان،
ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰ ﯾـﺪه در ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮزه ﺗﺎر ﯾـﺦ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿـﺎ و در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻌﻤﺎری
اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎﺳﺖ.
او ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎرﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در  ۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۸۵و ﭘﺲ از ده ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن درﮔﺬﺷﺖ.
.۱۰
ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎﻧﺂﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﺮد ﻟﯿﺴﺖ ده ﻧﻔﺮه ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﺟﻮان ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎن اﺳﺖ.

۵۱

ﻟﯿﻼـ ﻋﺮاﻗﯿـﺎن ﻣﺘﻮﻟـﺪ  ۱۳۶۲ﮐـﻪ ﻓـﺎرغاﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻣﻌﻤـﺎری از داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ از
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ »ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻬﺮان« در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻃﺮح ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﺮای ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه ﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﻞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۹۳اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﭘـﻞ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺤﯿـﻂ ز ﯾﺴـﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻـﯾﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑﻪ آن ﻧـﺎم ﭘـﻞ ﻃـﺒﯿﻌﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯽاش ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻘﻄـﻪ اﺗﺼـﺎل ﺑﯿﻦ دو ﻣﮑـﺎن ﺑﻪ ﮐـﺎر ﻧﻤﯽرود ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺟـﺬب
اﯾﻦ ﭘـﻞ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ 
ﮔﺮدﺷﮕﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﭘـﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه در ﺑﯿﻦ  ۵اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺗﺮ  ۳۰۰ﻣﻌﻤﺎر ﺟﻬﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﺷـﻬﺮی
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟـﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺸﺖ ﻃﻼﯾﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۳ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری آﺳـﯿﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴و ﺟﺎﯾﺰه  MEIDAAدر
ﺑﺨﺶ ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺷــﻬﺮی ﺧﺎورﻣﯿــﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﺟـﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨــﺎراﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻃﺮح ﭘــﻞ ﻃــﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﻟﯿﻼ
ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری آﻗﺎﺧﺎن را ﻧﯿﺰ از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﻫﻨﺮی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﺬار ﯾﺪ ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺎم ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻃﻮل ﺻـﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻓﺰوده ﺷـﺪه و ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ده ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن در اﺟﺴﺎم ﺑﯽروح ،روح ﻣﯽد َﻣﻨﺪ
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