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

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۳۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آ ﻣﺎ ر ا ﻣ ﺮ و ز ِ ﮐ ﺮ وﻧﺎ  ،ﻓ ﻮﺗ ﯽ ﻫﺎ و ﻣ ﺒ ﺘ ﻼ ﯾﺎ ن
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ از ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۷۷۱۹ﻣﻮرد ﺟﺪﯾـﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹در ﮐﺸـﻮر ﻃﯽ  ۲۴ﺳـﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن
 ۲۳۸۹ﺗﻦ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪﻧﺪ.
آﻓﺘﺎب  ۱۲۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺤﺪودﯾﺖ رﻓﺖوآﻣﺪ در  ۲۵ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن؛ ورود و ﺧﺮوج ﻣﻤﻨﻮع
 ﺑـﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳـﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳـﯽ اﻋﻤﺎل و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ
در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﯿﺶ رو ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ رﻓﺖوآﻣﺪ در  ۲۵ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن از ﻇﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ) ۱۲آﺑﺎن( اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﯾﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺎﺳﮏ را ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
 ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ :در اﺗﻮﺑـﻮس ﻫـﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺎﺳـﮏ ﺗـﺬﮐﺮ داده ﻣﯽﺷـﻮد و اﺑﻼـغ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣـﺎﻣﻮران ﺑﻪ ﺻﻮرت
رﻧﺪوﻣﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
روزﻧﻮ  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﺪوق ﻓﻮﻻد


ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻓﺸﺎی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد از آلﮐﺜﯿﺮ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ۶ﻣﺎﻫﻪ!


اﯾﺴﻨﺎ  ۵۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻋﺰت ﷲ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﺪوﺷﻦ درﮔﺬﺷﺖ
 ﻋﺰت ﷲ ﺟـــﺎﻣﻌﯽ ﻧـــﺪوﺷﻦ ﺗﻬﯿـــﻪ ﮐﻨﻨـــﺪه ﺳـــﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾـــﻮن اﻣﺮوز  ۱۱آﺑــﺎن ﻣــﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳـــﮑﺘﻪ ﻗﻠــﺒﯽ
درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وﻋﺪه دارا ﺳﻮم در زﻣﺎن ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﯾﮑﻢ!
 درﺣﺎﻟﯽ زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺧﺮ ﯾﺪاران اﯾﻦ
ﺻﻨـﺪوق اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﺸـﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ روزﻫـﺎی ﮐﺎﻫﺸـﯽ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﺧﺮ ﯾـﺪاران ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱

د ﺳ ﺖ ﺑ ﺪ ﻫﻨ ﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﻮه و ﺻﯿﻔﯽ /ﻫﺮ روز ﮔﺮاﻧﺘﺮ از دﯾﺮوز
 ﺑـﺎزار ﻣﯿـﻮه و ﺻـﯿﻔﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼـم ﺻـﯿﻔﯽ ﺟـﺎت در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣـﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه
اﻧ ﺪ .
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

واﮐﻨﺶ رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻦ در رﻗﺎﺑﺖ ۱۴۰۰
 دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤـﻊ ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻣﺼــﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎم ﮔﻔـﺖ :ﻣﺤــﺪود ﮐﺮدن ﺳـﻦ  ۴۵ﺳــﺎل در رﻗــﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت  ۱۴۰۰اﺷــﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ
ا ﺳ ﺖ.
آﻓﺘﺎب  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺮاﻣﭗ :اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪن ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،ﭼﯿﻦ ،آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺷـﮑﺴﺖ ﺧﻮردن وی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ر ﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣـﺪﻋﯽ ﺷـﺪ اﮔﺮ
رﻗﯿﺐ دﻣﻮﮐﺮات وی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،ﭼﯿﻦ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس و ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ

ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﮑﻨﺎس

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر
ﺻﻨ ﻌ ﺖ

ﻧ ﯿ ﻮ زﺑﺎﻧ ﮏ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ
ﺛ ﺮو ت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ روزان

ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم ﺑﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻧﻮﯾﻦ
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ دآﻧ ﻼ ﯾ ﻦ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ /آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻟﻮاﯾﺢ اﻗﺘﺼﺎدی را
ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮ ﯾﺪ!
ﭘﺎرس ﻧﯿﻮز

ﻃﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻠ ﺖ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۳

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴

ﺳﯽ ﺑﯽ ان

۳

۳

۱۶

۱۱
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹
۰۸:۵۱



ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس و ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن /

۰

۰

 ۱۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۷۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮات
ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒــﺎن اﺳـﺖ.ر ﯾﯿﺲ اﺳــﺒﻖ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑـﻮرس اداﻣـﻪ داد :ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی درﺑــﺎره ﻣﻌﺎﻣﻼـت در
ﺑـﻮرس داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ اﻣــﺎ ﻣﺒﻨـﺎی ﻋﻤـﻞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣـﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾـﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ،ﻧﻈﺮات ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑـﻮده و اﯾـﻦ ﻧﻈﺮات
ﻓ ﺼ ﻞ اﻟ ﺨ ﻄﺎ ب ا ﺳ ﺖ .
 ﭘﺲ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.وی اداﻣﻪ داد :ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
 ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗـﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﻠﯿﺖ دارﻧـﺪ.ر ﯾﯿﺲ اﺳـﺒﻖ
ﺳﺎزﻣـــﺎن ﺑــﻮرس ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ در ﭘﺎﺳـــﺦ ﺑــﻪ ﺳــﻮال دﯾﮕﺮی ﺗﺼـــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﺎﻣﻼـــت اﻫﺮﻣﯽ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ در ﭼـــﺎرﭼﻮب
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد.وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻮرس ﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳـﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﻀـﯽ از اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ  OTCﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر
اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در ﺷﺸـﻤﯿﻦ دوره ﺑـﻮرس ﮐﻤﭗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت وﺑﯿﻨـﺎر آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫـﺎی
ﻧﻈﺎرت ﺷـﺮﻋﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان را ﺑﺮﺷﻤﺮد.وی ﺑﺎ ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس ،ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻫـﺎی ﻫﯿـﺎت ﻣــﺪﯾﺮه ﺑـﻮده و ﺑﺮاﺳـﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﻮﺑـﺎت ،ﻫﯿﭻ
ﻃﺮﺣﯽ ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺗﺎﯾﯿـﺪ در ﺷـﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ،اﻣﮑـﺎن ﺑﺮرﺳــﯽ در ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه را ﻧـﺪارد.اﯾﻦ اﺳـﺘﺎد داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﻪ
ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔـﺎوت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑـﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺼﻮب ﺷـﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﻧﻈﺮات ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨـﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ ﺗـﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮات
ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن اﺳـﺖ.ر ﯾﯿﺲ اﺳـﺒﻖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس اداﻣـﻪ داد :ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی درﺑـﺎره ﻣﻌﺎﻣﻼـت در
ﺑـﻮرس داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻣﺒﻨـﺎی ﻋﻤـﻞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣـﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾـﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن ،ﻧﻈﺮات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑـﻮده و اﯾﻦ ﻧﻈﺮات
ﻓ ﺼ ﻞ اﻟ ﺨ ﻄﺎ ب ا ﺳ ﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺘﺎ از ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺧﻮد اﻗـﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺑﺮای ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﺑـﻮرس ،ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد.ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ اﻋﻀـﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮرس ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﺗﺎﯾﯿـﺪ ،اﺻـﻼح ﯾﺎ رد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨــﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺧـﻮد ﻧﯿﺰ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ اﺑﺰارﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﻋﻀـﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮرس ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس و ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠـﺪد اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮرس ،از ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺘﺠﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻮرس و ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش
ﺳ ﻬ ﺎ م ﻗ ﻤ ﺎ ر و رﺑ ﺎ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ  ،ا ﻇ ﻬ ﺎ ر دا ﺷ ﺖ  :ﺧ ﯿ ﺮ .
ﺑﻮرس در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬـﺎدار اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﻤـﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﺑﻮده و ﻗﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﭘﺲ آن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﮐﺮده و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
آن را ﺑــﺎ ﺳـﻮد ﯾـﺎ ﺿــﺮر ﻣﯽ ﻓﺮوﺷــﻨﺪ ،در ﺑـﻮرس ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد اوراق ﺑﻬـﺎداری را ﺧﺮ ﯾــﺪاری ﮐﺮده و ﺑﻌــﺪ از ﻣــﺪﺗﯽ آن را ﻣﯽ
ﻓ ﺮو ﺷﻨ ﺪ.
ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ در ﺑﻮرس ﻗﻤـﺎر و رﺑـﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸـﮑﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷـﺮﻋﯽ ﻧـﺪارد.وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻧﻮﺳﺎن ﮔﯿﺮی روزاﻧﻪ در ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﻓﺮوش روزاﻧﻪ ﺳـﻬﺎم از اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﻬـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿـﻮع ﺑــﺎﻋﺚ اﯾﺠــﺎد ﺷــﺎﺋﺒﻪ ﻧﺸـﻮد ،ﺗﺒــﺎﻧﯽ اﻧﺠــﺎم ﻧﮕﯿﺮد و اﯾـﻦ ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻫـﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑـﺎل ﯾﺎ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل دارد.ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺒﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬـﺎ درﺑـﺎره ﺳـﻮد رﺑﻮی آﻧﻬـﺎ دارﻧـﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ
ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم آن ﻫﻢ اﺷﮑﺎل دارد.
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﺷﺒﻬﻪ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺪار ﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.وی اداﻣﻪ داد :ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗـﺎﺑﻊ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﻠﯿﺖ دارﻧـﺪ.ر ﯾﯿﺲ اﺳـﺒﻖ
ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑــﻮرس ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺳــﻮال دﯾﮕﺮی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﺎﻣﻼــت اﻫﺮﻣﯽ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ در ﭼــﺎرﭼﻮب
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎی اﻋﻼـم ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺷـﮑﺎل ﺷـﺮﻋﯽ ﻧـﺪارد.وی درﺑـﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻮرس
ﻫـﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻋﻼـم ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎی آﻧﻬـﺎ در ﭼـﺎرﭼﻮب اﺳـﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﻀـﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  OTCﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮرس ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺎور ﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺎوران درﺑﺎره اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑـﻮرس ﻫـﺎ از ﻧﻈﺮات ﺷـﺮﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔـﺘﯽ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ وﻟﯽ ﺷﻮرا ﯾـﺎ رای
ﮔﯿﺮی در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه درﺑــﺎره اﺷــﮑﺎل ﺷــﺮﻋﯽ اﺳــﺘﻔﺎده از رﺑــﺎتﻫـﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮﮐﺴــﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﺪ
ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻋﻼـﻗﻪ ﯾـﺎ آﻣـﺎدﮔﯽ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ وارد ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﺧﺼـﻮص ﺷــﺒﻬﻪ ای ﮐـﻪ درﺑـﺎره اﺳــﺘﻔﺎده از ﻋـﺪم ﺗﻘـﺎرن اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ وﺟـﻮد دارد و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻏﺮر در
ﻣﻌﺎﻣﻼـت ﺑﻮرس ﺷﻮد ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑـﺎزار ﺑﻮرس اﯾﺮان ﻫﯿـﭻ زﻣـﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،در ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﮐﺎراﯾﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﺮری اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۸

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار دارد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را ﻏﺮری ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
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ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ دآﻧ ﻼ ﯾ ﻦ

ﺳﺎﻋﺖ - ۲۴ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻋﻀﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﻧﺮژی و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از  ۷۰درﺻـﺪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﺸـﻮر از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﻋﻀـﺎ اﯾـﻦ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾـﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ارزﻫـﺎی ﻣﻌﺘـﺒﺮ ﺑـﺎ اﯾﻦ
ﺳﺮﻋـﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻋـﺎدی رخ ﻣﯽداد ﻫﻤﯿﻦﻃـﻮر ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ ﭼﺮا در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺪهاﯾﻢ؟

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


ﺳﺎﻋﺖ - ۲۴ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻋﻀﺎ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات اﻧﺮژی و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان

ﮐـﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻـﺪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮ ﯾﻖ اﻋﻀـﺎ اﯾﻦ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾـﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ارزﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺳـﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻋﺎدی رخ ﻣﯽداد ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﭼﺮا در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺷـﺪهاﯾﻢ؟ دﻟﯿـﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺷـﺘﺎﺑﺎن و ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ارز ،رﻣـﻖ و ﺗـﺎبوﺗـﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻢدرآﻣـﺪ و ﺣـﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟـﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀـﻌﯿﻒ
ﮐﺮده اﺳـﺖ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺷــﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﻧﺮخ رﺷـﺪ ﺗـﻮرم ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻗـﺪرت ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﭘﺲاﻧـﺪاز ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎ را
ﮐـﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ رﮐـﻮد داﻣﻦ ﻣﯽزﻧـﺪ ،ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑـﺎ دردﺳـﺮﻫﺎی ﺟـﺪی ﻣـﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و
ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
 درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﻻر ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر
و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ و ﮐـﺎرش راه ﻣﯽاﻓﺘـﺎد اﻵـن ﺑـﺎ دﻻـر  ۳۰ﻫﺰارﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻫﻤﺎن رﻗﻢ را ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮرم ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪاﻧـﺪازه ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  ۲ﺗﺎ  ۳درﺻﺪ
ﻧ ﯿ ﺰ ﭘ ﺎ دا ش ﻟ ﺤ ﺎ ظ ﺷ ﻮ د .

ﺳﺎﻋﺖ - ۲۴ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻋﻀﺎ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات اﻧﺮژی و ﺻـﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮ ﯾﻖ اﻋﻀﺎ اﯾﻦ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ارزﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳـﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎدی رخ ﻣﯽداد ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﭼﺮا در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺪهاﯾﻢ؟ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺷـﺘﺎﺑﺎن و ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ارز ،رﻣﻖ و ﺗـﺎبوﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻢدرآﻣـﺪ و ﺣﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀـﻌﯿﻒ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۹

ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺷـﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﻧﺮخ رﺷـﺪ ﺗﻮرم ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗـﺪرت ﺧﺮ ﯾـﺪ و ﭘﺲاﻧـﺪاز ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را
ﮐـﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ رﮐﻮد داﻣﻦ ﻣﯽزﻧـﺪ ،ﺑﻨﮕـﺎهﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ دردﺳـﺮﻫﺎی ﺟـﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و
ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻵن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ دﻻر ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر
و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﮐـﺎرش راه ﻣﯽاﻓﺘـﺎد اﻵـن ﺑﺎ دﻻر  ۳۰ﻫﺰارﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻫﻤﺎن رﻗﻢ را ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻧﺮخ ارز و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درﺟﺎﯾﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ اﮔﺮ راﻫﯽ ﺑﯿـﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اوﻻـ ً ﺑﻮدﺟﻪ ﺑـﺎ ﮐﺴـﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد و دﺧﻞوﺧﺮجﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪﺟـﺎی دﺳﺖاﻧـﺪازی ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺤـﻞﻫـﺎی ﻧﮕﻬـﺪاری ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ؛ ﮐﻪ
ﺗﻮرم ﺳﺎزﻧـﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﺴـﺮی ﺑﻮدﺟﻪ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿـﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎرﭘﯿـﭻ درﺟﺎﯾﯽ ﻗﻄﻊ
ﺷﻮد.
اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻧـﻮﯾﻦ واﻗﻌﯿـﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راه درﺳﺖ و راه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤـﻞ درآﻣـﺪ ﺗـﺎزهای ﺑﺮای ﺧـﻮد
درﺳﺖ ﮐﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﻟﺖ اوراﻗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد آن در ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﻧﺮخ ﺗـﻮرم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﯾـﺎ ﻧﺮخ ﺳـﻮد اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑـﻮده اﺳﺖ ﺑـﺎ اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮ ﯾﺪ اﯾﻦ اوراق ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
اﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،دوﺳﺎﻟﻪ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎارزش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻔﺎوت
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮرم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪاﻧﺪازه ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  ۲ﺗﺎ  ۳درﺻﺪ
ﻧ ﯿ ﺰ ﭘ ﺎ دا ش ﻟ ﺤ ﺎ ظ ﺷ ﻮ د .
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮ ﯾﺪاران اﯾﻦ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ارزش اوراﻗﺸﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ارز از ارزش ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﻣﯽﺗـﻮان ﻣﻄﻤﺌـﻦ ﺷـﺪ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑـﻪﺳـﻮی ﺑﺎزارﻫـﺎی ارز و ﺳــﮑﻪ و ﺧـﻮدرو ﺳـﺮاز ﯾﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧـﺪ و ﻧﺮخ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫـﺎ ﺑـﻪﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑـﺪ و ﺑﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫـﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﯽﮔـﺬارد و ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎر ﺗـﻮرم
ا ﻣ ﯿ ﺪ وا ر ﺑ ﻮ د .
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ارزش اﯾﻦ اوراق را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد ﺑﺎز ﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻠـﻪ ﺷﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑﯿﻔﺘـﺪ اﻣـﺎ دوﻟـﺖﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻼـش ﮐﻨﻨـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﻋـﺎدی ﺷـﻮد و ﺟﻬﺶ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻘـﻖ ﮔﺮدد ،ﺧﺼﻮﺻـﺎ ً ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﺎﺑـﺪ ،ﺑـﻪﻧﺤـﻮیﮐـﻪ ﺗـﻮرم ﺑـﻪ ز ﯾﺮ  ۵درﺻـﺪ ﺑﺮﺳـﺪ،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ ز ﯾﺎن دوﻟﺖ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
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ﺑﻌﺪ از ﺳـﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ارﺳﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت
ﻣﺮدم ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻟﻮاﯾـﺢ ارﺳﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت اوﻟﻮﯾﺖ دار ﻣﺮدم ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻟــﻮاﯾﺤﯽ ﮐــﻪ دوﻟــﺖ ﺑــﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋــﻪ ﮐﺮده اﺳــﺖ /آﻗــﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬــﻮر ﻟﻮاﯾــﺢ اﻗﺘﺼــﺎدی را ﮐــﻪ در ﻣﺠﻠﺲ
رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸـﺪه ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮ ﯾـﺪ! ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر درﺑـﺎره ﯾـﺎری رﺳﺎﻧـﺪن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾـﺢ ارﺳـﺎﻟﯽ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮدم ،ﺧـﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از ﻟﻮاﯾـﺢ ارﺳـﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اوﻟﻮﯾﺖ دار ﻣﺮدم ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻃﺮح اﻟﺰام دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﯾـﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﭘﺎﯾـﺎن
ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره ﻟﺰوم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪ از ﺳـﺨﻨﺎن رﺑﯿﻌﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ،در ﺟﻠﺴﻪ
روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑﺮای ﻧﺸـﺎن دادن ﯾـﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﯾـﺎری ،ﻟﻮاﯾـﺢ ارﺳﺎﻟﯽ
دوﻟﺖ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨـﺪ و در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﺎ  ۶۷ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻫﻤﻔﮑﺮی ﮐﺮده و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣـﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺎ را ﯾـﺎری ﮐﻨـﺪ و اﮔﺮ ﯾـﺎری ﮐﻨـﺪ ﻣـﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮدم را ﺣﻞ
ﮐﻨﯿ ﻢ.
«*دوﻟـﺖ ﻟﻮاﯾـﺢ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﮐـﻪ در ﻣﺠﻠﺲ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸـﺪه ،ﻧـﺎم ﺑـﺒﺮداﯾﻦ ﺳـﺨﻨﺎن ﺷـﺎﺋﺒﻪ ﻋـﺪم ﻫﻤﮑـﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳــﻼﻣﯽ ﺑـﺎ دوﻟـﺖ ﺑﺮای رﻓـﻊ ﻣﺸــﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺮدم و ﮐﺸـﻮر را در اﻓﮑـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﯾﺠـﺎد و واﮐﻨﺶ
ﺗﻌﺪادی از وﮐﻼی ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
اﺣﻤــﺪ اﻣﯿﺮآﺑــﺎدیﻓﺮاﻫــﺎﻧﯽ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ رﺋﯿﺴـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺿــﻤﻦ رد اﯾـﻦ ادﻋـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﻟﻮاﯾــﺢ دوﻟـﺖ را
ﺑﺮاﺳـــﺎس اوﻟـــﻮﯾﺖ ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﮐﺸــﻮر در زﻣﯿﻨــﻪ ﻣﻌﯿﺸــﺖ ،ﺑــﻮرس ،ﭘﺘﺮوﺷـــﯿﻤﯽ ،ﻣﺴـــﮑﻦ و  ...در دﺳـــﺘﻮر ﮐـــﺎر ﺧــﻮد در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
اﯾـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻟـﻮاﯾﺤﯽ ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن در ﻣﺠﻠﺲ وﺟـﻮد دارد ،ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دور ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑـﻮده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس آﯾﯿﻦﻧـﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﭘﺎرﻟﻤـﺎن ،اﯾﻦ ﻟﻮاﯾـﺢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾـﮏ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ دور ﯾـﺎزدﻫﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را اﻋﻼم وﺻﻮل و ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم ﻗﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﺿـﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮف ﺳـﻬﺎم و
ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ،اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮏ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و  ...در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮاﯾـﺢ ﮐﻪ ﺑـﺎ رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ در دﺳـﺘﻮر
ﮐـﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﺗﺼـﻮﯾﺐ و ارﺳـﺎل ﺷـﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ از دوﻟـﺖ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﻟﻮاﯾـﺢ اﻗﺘﺼـﺎدی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ
ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
اﯾـﻦ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ رﺋﯿﺴـﻪ ﻣﺠﻠﺲ در اداﻣـﻪ اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧـﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﻻـﯾﺤﻪ و
ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺎر ﯾـﺦ وﺻـﻮل در ﻧـﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻣـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﺎوﺟﻮد

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۲۱

آﻧﮑﻪ ﻃﺮحﻫـﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﮐـﺜﺮا درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻣﺴﺎﯾـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ روز ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﻧـﻮﺑﺖ زودﺗﺮی
ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ،ﭼﻨـﺪ ﻻـﯾﺤﻪ دو ﻓﻮر ﯾﺘﯽ دوﻟﺖ را ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟﻮاﯾـﺢ ﭼـﮏ ،ارزش اﻓﺰوده و  ...را ﺧـﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار داده و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﯾﻢ.
*اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ در ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾـﺢ ،ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﻤﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ
در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮد؛ اﮐـﺜﺮ ﻟﻮاﯾـﺢ واﺻـﻠﻪ دوﻟـﺖ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ و از دوﻟﺖ اﻧﺘﻈـﺎر
دار ﯾﻢ ،ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺗﻌـﺪاد ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ روحﷲ ﻣﺘﻔﮑﺮآزاد دﯾﮕﺮ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ رﺋﯿﺴـﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﯾﮑﯽ از ﻣـﻮارد ﻣﻬـﻢ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻃﺮحﻫـﺎ و ﻟﻮاﯾـﺢ در
ﻣﺠﻠﺲ را داﺷــﺘﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ ﺑﺮﺷـﻤﺮد و ﮔﻔـﺖ :در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻃﺮحﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋـﺎدی
اﻋﻼم وﺻﻮل ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺠﻠﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷـﻨﺎﺳﺪ و آﻗـﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ و اﮔﺮ ﻻﯾﺤﻪ
ای ﺑﺮای ﺣــﻞ ﻣﺸــﮑﻼت اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻣﻌﯿﺸــﺘﯽ ﻣﺮدم وﺟــﻮد دارد ،ﻣﺠﻠﺲ اﯾــﻦ آﻣــﺎدﮔﯽ را دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳــﺮﻋﺖ آن را
ﺗ ﺼﻮﯾ ﺐ ﮐﻨ ﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳـﺎس ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮاﯾـﺢ اﻋﻼم وﺻﻮل ﺷـﺪه در دور ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﺼﻮب ﺷـﺪه و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸـﺪه ،در ﺟـﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻋﻼم وﺻﻮل ﺷﻤـﺎره ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻃﺮح /ﻻﯾﺤﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح/ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره ﭼﺎپ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﺻﻠﯽ  ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۱ ۱ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده) (۱۰ﻗـﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳـﯽ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﻧﻘﻼب)در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ(  ۲ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۷ ۲ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺧﻠﻊ ﯾـﺪ و ﻗﻠﻊ و
ﻗﻤـﻊ ورزﺷــﮕﺎهﻫــﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳــﯿﺴﺎت و اﻣــﺎﮐﻦ ورزﺷــﯽ ﺗــﺎﺑﻊ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧــﺎن  ۸ﻗﻀــﺎﯾﯽ و ﺣﻘــﻮﻗﯽ

۱۱ ۳

 ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺠﺎرت  ۱۲ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۱۳ ۴ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ
ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ  ۱۴اﻗﺘﺼﺎدی  ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۱۸ ۵ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎر ﯾﺲ  ۱۹ﮐﺸﺎورزی ،آب،
ﻣ ﻨــ ﺎ ﺑ ﻊ ﻃـ ﺒ ﯿ ﻌ ﯽ و ﻣ ﺤ ﯿـ ﻂ ز ﯾ ﺴـ ﺖ

 ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۱۹ ۶ﻻﯾﺤﻪ ﻻــﯾﺤﻪ اﻫــﺪاف ،وﻇـﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿـﺎرات وزارت ورزش و

ﺟﻮاﻧﺎن  ۲۰ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۲۰ ۷ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده  ۲۱اﻗﺘﺼﺎدی ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۲۱ ۸
ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آﺳﯿﺎ_اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ
 ۲۲اﻗﺘﺼﺎدی  ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۲۵ ۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی  ۲۶آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری

 ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۲۶ ۱۰ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز  ۲۷اﻗﺘﺼﺎدی  ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۲۸ ۱۱ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ درآﻣـﺪ ﭘﺎﯾـﺪار و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺷـﻬﺮداری ﻫﺎ و
دﻫﯿﺎری ﻫﺎ  ۲۹اﻣـﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراﻫـﺎ  ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۳۲ ۱۲ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻨـﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨـﺎب از اﺧـﺬ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺑﺮدرآﻣـﺪ ﺑﻪ اﻧﻀـﻤﺎم ﺳـﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﯽ)ﭘﺮوﺗﮑﻞ(  ۳۳اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣـﺎده ) (۱ﻗـــﺎﻧﻮن ﭘــﻮﻟﯽ و ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸــﻮر  ۳۷اﻗﺘﺼـﺎدی

 ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۳۶ ۱۳ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح

 ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۳۹ ۱۴ﻻـﯾﺤﻪ ﻻــﯾﺤﻪ اﯾﺠـﺎد ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد

ﺗﺠﺎری_ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮﺧﺲ_دوﻏﺎرون و ﻣﺎزﻧﺪران  ۴۰اﻗﺘﺼﺎدی  ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۴۰ ۱۵ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﺗﺠـﺎری ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮔﯿﻼن)اﻧﺰﻟﯽ(  ۴۱اﻗﺘﺼﺎدی

 ۳ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ۴۲ ۱۶ﻻـﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻣﺎده ) (۳۰ﻗـﺎﻧﻮن اﺟﺮای

ﺳﯿـــﺎﺳﺖ ﻫـــﺎی ﮐﻠﯽ اﺻـــﻞ ﭼﻬــﻞ و ﭼﻬــﺎرم ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــﯽ  ۴۳وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و روﻧـــــﻖ ﺗﻮﻟﯿـــــﺪ و ﻧﻈـــــﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ) ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۷۷ ۱۷ (۴۴ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﺗﺠﺎری  ۸۴ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ۱۸
 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۷۸ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳـﻨﺎد در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ  ۸۵ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۷۹ ۱۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﻗﻀﺎزداﯾﯽ و ﺣـﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ۸۶ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ۲۰
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۲۲

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۰ﻻﯾﺤﻪ ﻻــﯾﺤﻪ ﺑـﻪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻤـﻮدن اﻋﺘﺒـﺎر ﺧﺮ ﯾــﺪ وﺳﺎﯾـﻞ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ ﺟﺰ ﯾﺮه ﺧـﺎرک ۸۷
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۱ ۲۱ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺸﺮ ﯾﻔﺎت
)ﭘﺮوﺗﮑﻞ( اول و دوم اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮنﻫﺎی ژﻧﻮ  ۸۸ ۱۹۷۷اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۲ ۲۲
 ۱۶ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ۸۹ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۳ ۲۳ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﯾﻪ ﺗﺒﺼﺮه) (۴ﻣـﺎده واﺣـﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼـﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷـﻐﻞ  ۹۰اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۴ ۲۴
 ۱۶ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﻤـﮏﻫـﺎی اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر  ۹۱آﻣﻮزش،
ﺗ ﺤ ﻘ ﯿ ﻘـ ﺎ ت و ﻓ ﻨـ ﺎ و ر ی

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۵ ۲۵ﻻﯾﺤﻪ ﻻــﯾﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿـﻦ وﻇـﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿـﺎرات وزارت ﺗﻌـﺎون ،ﮐـﺎر و رﻓـﺎه

اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ  ۹۲اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۶ ۲۶ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻗـﺎﻧﻮن آﯾﯿـﻦ دادرﺳــﯽ دادﮔـﺎه ﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ و

اﻧﻘﻼـب)در اﻣﻮر ﻣـﺪﻧﯽ( ﻣﺼﻮب  ۹۳ ۱۳۷۹ﻗﻀـﺎﯾﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۷ ۲۷ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﺨﺶ ﺗﻌـﺎوﻧﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ۹۴اﻗﺘﺼﺎدی  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۸ ۲۸ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ  ۹۵ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۸۹ ۲۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﮑﺮی  ۹۶ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۹۰ ۳۰ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ۹۷ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۹۱ ۳۱ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻـﻼح اﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻤﺮﮐﯽ  ۹۸اﻗﺘﺼﺎدی  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۹۲ ۳۲ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ
اﻟﺤـﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺗﻤﭙﺮه در ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﻼ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻣـﺪادی  ۹۹ﺻﻨــﺎﯾﻊ و ﻣﻌــﺎدن

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۹۳ ۳۳ﻻـﯾﺤﻪ ﻻــﯾﺤﻪ اﻟﺤـﺎق دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ

ﺗﺸـﺮ ﯾﻔﺎت )ﭘﺮوﺗﮑﻞ( اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻪ  ۱۰۰ﻗﻀﺎﯾﯽ
و ﺣﻘـﻮﻗﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۹۴ ۳۴ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﻟﺤـﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ارﻗﺎم ﺟﺪﯾـﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ)ﻣﻮرخ  ۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۶۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱آذر  (۱۳۴۰ﺑﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ
آن  ۱۰۱ﮐﺸـﺎورزی ،آب ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺖ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۹۵ ۳۵ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﻬﺮداری
ﻫـﺎ  ۱۰۲اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۹۶ ۳۶ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی ﺳـﻼح ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻣﺴـﻠﺢ در ﻣﻮارد ﺿـﺮوری  ۱۰۳اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺧـﺎرﺟﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۹۷ ۳۷ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺤـﻮه اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺳﺎزﻣـﺎﻧﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ۱۰۴اﻣﻨﯿـﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺧـﺎرﺟﯽ

۹۸ ۳۸

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ارﺟﺎع اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﺘﻤﻦ اوﯾﻞ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ
داوری  ۱۰۵ﻣﺸﺘﺮک)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ/ﻋﻤﺮان/ﻗﻀﺎﯾﯽ(  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۹۹ ۳۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺼـﻮب  ۱۰۶ ۱۳۵۱اﻗﺘﺼـﺎدی

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۰۰ ۴۰ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻣـﻮادی از ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت در ﺧﺼـﻮص

ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ  ۱۰۷ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۰۱ ۴۱ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣـﺪ و داراﯾﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی
در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری_ﺻـﻨﻌﺘﯽ  ۱۰۸اﻗﺘﺼﺎدی  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۰۲ ۴۲ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
در ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻀـﺎﻧﻮردی  ۱۰۹ﺻﻨـﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۰۳ ۴۳ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ

اﻣﻮال ﺑﻬﮑﺪه رﺿﻮی  ۱۱۰ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺖ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۰۴ ۴۴ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح
ﻣﺎده) (۱۹ﻗـﺎﻧﻮن رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت راﻧﻨـﺪﮔﯽ  ۱۱۱اﻣـﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸـﻮر و ﺷﻮراﻫــﺎ

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۰۵ ۴۵ﻻﯾﺤﻪ

ﻻﯾﺤﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی و ﺗﻮﻗﻒ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺘﻤﺮد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده)(۳
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ﻣﺼﻮب  ۱۱۲ ۱۳۹۶ﻣﺸﺘﺮک)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ/ﺷﻮرا/ﻗﻀﺎﯾﯽ/ﮐﺸﺎورزی(  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۰۶ ۴۶ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ
اﻟﺤـﺎق ﯾـﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده) (۵ﻗـﺎﻧﻮن ﺳــﻨﺠﺶ و ﭘـﺬﯾﺮش داﻧﺸــﺠﻮ در داﻧﺸــﮕﺎهﻫـﺎ و ﻣﺮﮐﺰ اﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮر ۱۱۳
آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۰۷ ۴۷ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﺑﻨﺪ) (۱۶ﻣﺎده) (۲ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ
وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳــﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨـﻮان :ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻣـﺎده ) (۲ﻗــﺎﻧﻮن و وﻇـﺎﯾﻒ و اﻫــﺪاف وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
ارﺷﺎد اﺳـﻼﻣﯽ و اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده) (۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺸـﮑﯿﻞ وزارت ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ۱۱۴
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۰۸ ۴۸ﻻـﯾﺤﻪ ﻻــﯾﺤﻪ ﺟـﺎﻣﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت  ۱۱۵اﻣــﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸــﻮر و ﺷﻮراﻫــﺎ

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ_ﺧﺼﻮﺻـﯽ  ۱۱۶ﻋﻤﺮان

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۱۰ ۵۰ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺤﻮه

واﮔــﺬاری اﻣــﻮال ،ﺗﺎﺳـــﯿﺴﺎت و ﻣﺎﺷـــﯿﻦ آﻻــت و ﻫﺮﮔــﻮﻧﻪ ﻣــﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ آب و ﻓﺎﺿــﻼب  ۱۱۷اﻧﺮژی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۰۹ ۴۹
۱۱۱ ۵۱

۲۳

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﺣﻔـﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع ز ﯾﺴﺘﯽ اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ
ز ﯾﺴﺖ و در ﯾـﺎﯾﯽ در ﯾـﺎی ﺧﻠﯿـﺞ ﻓﺎرس  ۱۱۸ﮐﺸـﺎورزی ،آب ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿـﻂ ز ﯾﺴﺖ ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۱۲ ۵۲
ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد ) (۶۳و ) (۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر  ۱۱۹ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۱۳ ۵۳ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻــﻼح ﻣـﻮادی از ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﻫـﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  ۱۲۰اﻗﺘﺼﺎدی

۱۱۴ ۵۴

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده) (۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ  ۱۲۱ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ۱۱۵ ۵۵
 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻨـﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺤﮑـﻮﻣﯿﻦ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن
روﺳـﯿﻪ  ۱۲۲ﻗﻀـﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۱۶ ۵۶ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﻣﻌﺎﺿـﺪت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻣﻮر
ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺑﯿـﻦ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬـﻮری ﻓـﺪرال ﺑﺮز ﯾـﻞ  ۱۲۳ﻗﻀـﺎﯾﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ

۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۱۷ ۵۷

ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال ﺑﺮز ﯾﻞ  ۱۲۴ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۱۸ ۵۸ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﻣﺠﺎزات ﻋﺒﻮردﻫﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻓﺮاد از
ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر  ۱۲۵ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۱۹ ۵۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در
اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯿـﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﻓـﺪرال ﺑﺮز ﯾﻞ  ۱۲۶ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۰ ۶۰
ﻻـﯾﺤﻪ ﻻــﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑــﻞ اﺻـــﻼح ﻣﻮاﻓﻘﻨــﺎﻣﻪ ﺑﯿــﻦ دوﻟــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟــﺖ ﻓﺪراﺳــﯿﻮن روﺳــﯿﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻌﺎﺿﺪت در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ  ۱۲۷ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۱ ۶۱ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ۱۲۸
ﻣﺸﺘﺮک)آﻣﻮزش/اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ/اﻗﺘﺼﺎدی/ﺷﻮراﻫﺎ/ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ/آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ/ﻗﻀﺎﯾﯽ(

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۲ ۶۲ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ

ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺟﺮاﯾـﻢ ﺳﺎزﻣـﺎن ﯾـﺎﻓﺘﻪ در در ﯾـﺎی ﺧﺰر اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨﻪ
اﻣﻨﯿﺖ در در ﯾﺎی ﺧﺰر )ﻣﻮرخ  ۲۷آﺑﺎن  ۱۲۹ (۱۳۸۹ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۳ ۶۳ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ در در ﯾـﺎی ﺧﺰر اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺖ در در ﯾﺎی ﺧﺰر
)ﻣﻮرخ  ۲۷آﺑﺎن  ۱۸ (۱۳۸۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۳۰ ۲۰۱۰اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۴ ۶۴ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح
ﺑﻨﺪ )ت( ﻣﺎده) (۸۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷﺸﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۱۳۱
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۵ ۶۵ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻣﺎده) (۱۴و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﺸﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ۱۳۲اﻗﺘﺼﺎدی

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۶ ۶۶ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ

ﭘﺮوﺗﮑــﻞ ﻫﻤﮑــﺎری و ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣﯿـﺎن ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﺮزﺑـﺎﻧﯽ اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری در زﻣﯿﻨـﻪ اﻣﻨﯿـﺖ در در ﯾـﺎی ﺧﺰر
ﻣﻮزخ) ۲۷آﺑﺎن  ۱۳۳ ( ۱۳۸۹ﻣﻨﯿﺖ و ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۷ ۶۷ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری
در زﻣﯿﻨــﻪ ﺣﻔــﻆ ﻧﺒﺎﺗــﺎت و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨــﻪ ﯾــﺎﻫﯽ ﺑﯿــﻦ دوﻟــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬــﻮری ﺻﺮﺑﺴــﺘﺎن ۱۳۴
ﮐ ﺸـ ﺎ و ر ز ی  ،آ ب  ،ﻣ ﻨـ ﺎ ﺑ ﻊ ﻃـ ﺒ ﯿ ﻌ ﯽ و ﻣ ﺤ ﯿـ ﻂ ز ﯾ ﺴ ﺖ

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۸ ۶۸ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی

ﺳـﺎﺣﻠﯽ در ﯾـﺎی ﺧﺰر در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘﻞ  ۱۳۵ﻋﻤﺮان  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۲۹ ۶۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری
اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺗﺠـﺎری ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫـﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﺰر  ۱۳۶اﻗﺘﺼﺎدی  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۰ ۷۰ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻣﺎده
 ۳۵آﯾﯿﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷـﻬﺮداری ﺗﻬﺮان  ۱۳۷اﻣـﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراﻫـﺎ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۱ ۷۱ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺻـﻼﺣﯽ ﺑﻨﺪ) (۱۰_۱_۴_۵اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ،ارز ﯾـﺎﺑﯽ اﻧﻄﺒﺎق ،ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ و
اﻧﺪازه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی  ۱۳۸اﻗﺘﺼﺎدی

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۲ ۷۲ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ

و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎده ای ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﻮرای ﻓـﺪرال ﺳﻮﺋﯿﺲ  ۱۳۹ﻋﻤﺮان
 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۳ ۷۳ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨـﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث در در ﯾﺎی ﺧﺰر  ۱۴۰اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ  ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۴ ۷۴ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻـﻼﺣﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺻﺪور
ﮔﻮاﻫﯿﻨــﺎﻣﻪ و ﻧﮕﻬﺒــﺎﻧﯽ ﺑﺮای در ﯾـﺎﻧﻮردان  ۱۴۱ﻋﻤﺮان

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۵ ۷۵ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

اﺻـﻼح ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد  ۱۴۲ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۶ ۷۶
 ۱۶ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ  ۱۴۳ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۷ ۷۷
ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ۱۴۴

۷۸

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۸ﻻـﯾﺤﻪ ﻻـــﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨــﺎﻣﻪ ﺑﯿــﻦ دوﻟــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳـــﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟــﺖ ﺟﻤﻬﺮی اﺳـــﻼﻣﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۲۴

اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن در ﺧﺼـﻮص ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ راه آﻫﻦ ۱۴۵

 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۳۹ ۷۹ﻻﯾﺤﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارز ﯾﺎﺑﯽ

اﺛﺮات ز ﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺖ در ﯾﺎﯾﯽ در ﯾﺎی ﺧﺰر ۱۴۶
 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۴۰ ۸۰ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﮐﺸﻮر
 ۱۶ ۱۲/۵/۱۳۹۹ ۱۴۱ ۸۱ﻻﯾﺤﻪ ﻻـﯾﺤﻪ اﻟﺤـﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده) (۵ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖ

 ۱۴۷ﺻﻨـﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن

ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  ۱۴۸ ۴۴اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه

ﭘﺎرس ﻧﯿﻮز

۱۱
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹

ﻃﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻠ ﺖ

EDBI
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۲۵ 

۰

۱

۰

۴۱۴ 

۸۰۰ 

۱۰:۴۷

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس و ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻟﯿﻨﮏ ز ﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ

 #ﻋ ﻠ ﯽ _ ﺻﺎﻟ ﺢ _آﺑﺎ د ی
#اﮔﺰ ﯾﻢ_ﻧﯿﻮز
#ﮐﻤﯿﺘﻪ_ﻓﻘﻬﯽ_ﺑﻮرس
#ﺳﺎزﻣﺎن_ﺑﻮرس
#ﺑﺎزار_ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
#ﺑﺎﻧﮏ_ﻣﺮﮐﺰی
 #ﻗ ﻤﺎ ر
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۲۵

 #رﺑﺎ
#ﺑﻮرس
#ﻓﺎرﮐﺲ
#ﻗﺮارداد_آﺗﯽ_ﺳﮑﻪ
#ﺑﺎﻧﮏ_ﺗﻮﺳﻌﻪ_ﺻﺎدرات

۱۱
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹

آ ب و ﻫ ﻮا ی ﻣ ﺸ ﻬ ﺪ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲۷۰۰ 

۳۶۳۴۵ 

۹۲ 

۱۴:۰۰

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮال ز ﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻣـﺪﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟـﻮد ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﺪﯾـﺪه اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ و ﺷـﯿﻮع ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ،

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑﻌﻀـﺎ ً رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻧﻘـﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ در
اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻧﺪ؟
@akhbarebank

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ۱۲آﺑﺎن ۱۳۹۹

۲۶

