ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  ۹۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان  ۵آﺑﺎن  /۹۹ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ  ۳۷۷ﺑﯿﻤﺎرﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
 وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎن  ۳۳۷ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻤﺎران را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۸۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ وز ﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ
 وز ﯾﺮ راه و ﺷـﻬﺮﺳﺎزی درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻘﻒ وام ﺧﺮ ﯾﺪ ﻣﺴـﮑﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،رﺷﯿﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد


ﺧﺒﺮﮔﺰاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس  ۷۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دوره ﯾﮏ روزه »ﻃﻼﯾﻪداران ﮔﺎم دوم« در رﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻪداران ﮔـﺎم دوم« وﯾﮋه ﻣﻨﺘﺨـﺒﯿﻦ اﻧﺠﻤـﻦﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﺴـﺮان اﺳـﺘﺎن ﮔﯿﻼـن در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن رﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار
 دوره ﯾــﮏ روزه »ﻃﻼـﯾ 
ﺷ ﺪ.
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۶۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﺑـﺎزار ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ /ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ
ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﺬاﮐﺮه رﺳﺎﻧﻪای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ


ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز  ۷۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﺮون آزﻣﻮن دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰان ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ
 ﺳـﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺳـﻼمﻫﺮاﺳـﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﺮون در ﻣﻌﺎدﻟﻪای ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳـﺨﯿﻒ ﮔﺬﺷـﺘﻪ،
آزﻣﻮن ﭘﻠﯿﺪ و ﺧﻔﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰان ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.
راه ﻧﻮ  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم از ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ


ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ  ۵۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺷﺮط در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟
 در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻔـﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و داﺷـﺘﻦ ﻗﺮارداد ﮐـﺎر در ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽرود،
ﺑﺨﺸــﯽ از ﮐــﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏــﻞ در ﮐﺎرﮔـﺎهﻫـﺎ ،ﻓﺎﻗــﺪ ﻗﺮارداد ﻣـﻮﻗﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻏــﺪﻏﻪ از دﺳـﺖ دادن ﺷــﻐﻞ و ﻋــﺪم
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻫﻤﺘﯽ :ﺗﻮﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم اﺳﺖ
 رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ اﻣﺮوز اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺳـﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﻗﻄﻌﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪدﻧﺒﺎل روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﻮرﻣﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺑﺎزار اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ۵آﺑﺎن  /۹۹ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ
 ﺑﻬـﺎی ارز در ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺷـﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ دﻻر آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸـﯿﺘﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار آزاد ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان
ا ﮐ ﻮﻧﺎ
ﭘﺮس

ﭘ ﻮﻟ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ا ﮔﺰ ﯾ ﻢ ﻧ ﯿ ﻮ ز
ا ﺧﺒﺎ ر
ﭘﻮ ل

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺗﺎزه
ﺑﺎﻧ ﮏ
ﺑﺮﺗﺮ

آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز
ا ﻣ ﺘ ﺪا د ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺗ ﻔﺎ ﻫ ﻢ آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ

ا ﮔﺰ ﯾ ﻢ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

ﻧ ﯿ ﻮ زﺑﺎﻧ ﮏ

ﺑﺎﻧ ﮏ و
ﺻﻨ ﻌ ﺖ

ﺑﺎﻧﮏ و رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز
ﺟﺎ ﻣ ﻊ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﻣﺎﻟ ﯽ

آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺻ ﺪا ی ﺑﺎﻧ ﮏ

۲۱

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﻃ ﻼ ی ﺳ ﺮ خ ز ﯾ ﺮ ﻓ ﺸﺎ ر ﭘﺎ ﺳ ﮑﺎ ر ی د وﻟ ﺖ و ﺑ ﺨ ﺶ ﺧ ﺼ ﻮ ﺻ ﯽ ﻟ ﻪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د
اﯾ ﺴﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ
ﺳﺎ ﺣ ﻞ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟ ﻨ ﻮﺑ ﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ
ﺳﺎ ﺣ ﻞ

ﻓ ﻮ دﻧﺎ

ﺑﺎزار ﮐﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اراﻧﯿﮑﻮ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺪ س

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﻬﺮ
ﻏﺮب
داراﯾﺎن

اﯾ ﺴﻨﺎ

اﯾ ﺴﻨﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۱۷

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟ ﻨ ﻮﺑ ﯽ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۱۶

۵
آﺑﺎ ن
۱۳۹۹
۰۹:۵۹

ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت در اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان
 ا ﺧ ﺒﺎ ر ﻣﺎﻟ ﯽ /

۰

۰

 ۲۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑـﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻫـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵درﺻـﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ
ﯾﺎدﺷﺪه) ۱۵درﺻﺪ( را دارﻧﺪ ،از ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪارک اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
 ﺳﺎﻋﺪی ﻓﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ،ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ
رﻋـﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﻠﺰﻣﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒـﺎ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑـﻂ اﻃﻼع داده و اﺳـﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﯾﯽ :اﺧﺒــﺎر ﻣــﺎﻟﯽ :ﻣﻌــﺎون اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼـﻮص ﭘﺮوﻧــﺪه
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
رﺿـﺎ ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ،اﻓﺰود :ﺷــﺮط در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧـﻮرداری ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴــﺖ
درﺻﺪی از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﻨﮕـﺎﻫﯽ از ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑـﺎﻧﻪ ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،اﻣﮑـﺎن ﺛﺒـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت آن در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑـﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻫـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ
ﯾﺎدﺷﺪه) ۱۵درﺻﺪ( را دارﻧﺪ ،از ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﻔﺎف ﺧﻮد را ﺑـﺎ اﻣﻀـﺎ و ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
وﺛﯿﻘﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺧﺘﯿـﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل در ﻗﺒﺎل
اراﺋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪارک اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺮای ﻣـﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﺮف ﺻﺎدرات ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ در

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﺴــﯿﺮ ﺻـﺎدرات ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﻨـﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣــﺪ ،ﺟﺮ ﯾﻤـﻪ ای ﺑﺮای ﻋــﺪم اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬــﺪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎﻋﺪی ﻓﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ،ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ
رﻋـﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﻠﺰﻣﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ اﻃﻼع داده و اﺳـﻨﺎد ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ در ﺻﻮرت
ﻣﻮﺟﻪ و ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﻫـﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
ا ﮐ ﻮﻧﺎ
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ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز
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 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :اﯾ ﺴﻨﺎ

ﭼﻨـﺪ روزی اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔـﻞ زﻋﻔﺮان در ﮐﺸﻮر آﻏـﺎز ﺷـﺪه و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزآور ﺑﻪ ﯾـﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮپ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ زﻋﻔﺮان  ۲۰روزی اﺳﺖ در ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن
در ﺑﺎزار دﻻﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۲۸۰ﺗﻦ زﻋﻔﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و .۱
 وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ارﺳﺎل ﮐﺮده ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ
رﺳــﯿﺪه اﺳـﺖ و اﯾـﻦ اﺗﺤــﺎدﯾﻪ ﻫـﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ و درﺧـﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔﺮ ﮐﺴــﯽ
درﺧـﻮاﺳﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت دارد ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ روز ﺷـﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۳آﺑـﺎن ﻣﺎه  ۹۹ﺑﻪ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ اﻋﻼـم ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۶آﺑﺎن ۱۳۹۹
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ زﻋﻔﺮان  ۲۰روزی اﺳﺖ در ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن
در ﺑﺎزار دﻻﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﻣﺴﺆول ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻃﻼـی ﺳـﺮخ اﻣﺴـﺎل ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺴـﯿﺮ ﮐﻢﮐـﺎری ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﻫﻢ ﻣﺴـﺘﻨﺪاﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻖ روال
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ر ﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾـﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ در ﻓﺼﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ از ﮐﺸﺎورزان ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺟﺪا از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻃﺮف اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺗﻔﺎﻗﺎت دو ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل زﻋﻔﺮانﮐﺎران ﺧﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
زﻋﻔﺮان دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزآور ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۲۸۰ﺗﻦ زﻋﻔﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و .۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر درآﻣـﺪ ارزی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر دارد و اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری رﺷـﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را از ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﻧﺠﺎت داد.
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﮐﻨﺪ.
* اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺮ ﯾـﺪ زﻋﻔﺮان از ﺗﻌـﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﺣﺴـﯿﻦ ز ﯾﻨﻌﻠﯽ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﯿﺎﻫـﺎن
داروﯾﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺮ ﯾﺪ ﻃﻼی ﺳﺮخ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮ ﯾﺪ ﮔﻞ زﻋﻔﺮان از ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد ﮐﻪ در ﺳـﺎلﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳـﺘﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﻧﯿﺎز زﻋﻔﺮان را ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ از آن
زﻣــﺎن ﺑــﺎ اﻧﺘﻘــﺎدات ﺷــﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨــﺪ ﭼﺮا ﺑﺨﺶ دوﻟــﺘﯽ ﺑـﻪ ﺧﺮ ﯾــﺪ زﻋﻔﺮان وارد ﻣﯽﺷـﻮد و
ﻣ ﺴ ﺆ وﻟ ﯿ ﺖ ا ﯾ ﻦ ﮐﺎ ر ﺑﺎ ﯾ ﺪ ﺗ ﻮ ﺳ ﻂ ﺑ ﺨ ﺶ ﺧ ﺼ ﻮ ﺻ ﯽ ﺑﺎ ﺷ ﺪ .
ز ﯾﻨﻌﻠﯽ ﮔﻔـﺖ :اﻣﺴــﺎل ﺑــﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﻣﺮدم ﺗﺮﺑـﺖ ﺣﯿــﺪر ﯾﻪ در ﻣﺠﻠﺲ داﺷـﺖ ﻗﺮار ﺷــﺪ ﺷـﻮرای ﻣﻠﯽ
زﻋﻔﺮان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺧﺮ ﯾﺪ ﮔﻞ زﻋﻔﺮان از ﮐﺸﺎورزان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑـﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫـﺎی وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾـﺪاران ﮔﻞ زﻋﻔﺮان اﺧـﺬ ﺷـﺪ و ﻗﺮار ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﺧﺮ ﯾـﺪاران اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت داده ﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻪ ز ﯾﻨﻌﻠﯽ ،ﻗﺮار ﺷـﺪه  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻋـﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﮔـﻞ زﻋﻔﺮان از ﮐﺸﺎورزان آﻏﺎز ﺷـﺪه
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺮ ﯾـﺪ در ﺑـﺎزار ﮐﻢ ﺷـﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ
ﺷ ﺪ ت ﮐﺎ ﻫ ﺶ ﯾﺎ ﻓﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ.
* ﺑﻬـﺎﻧﻪ ﺷـﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان :اﺷـﮑﺎل در زﻧﺠﯿﺮهﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﺴﺆوﻻـن ﺷـﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آن ﻃﻮر ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻣﯿﺮی ﻧـﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان در ﮔﻔـﺖ و ﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻓـﺎرس ﮔﻔـﺖ :ﻫﻤـﻪ اﻗــﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐـﻪ وزارت
ﺟﻬــﺎد از ﻣــﺎ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺑــﻪ درﺳــﺘﯽ اﺟﺮا ﺷــﺪه اﺳــﺖ اﻣــﺎ اﯾــﻦ ﮐـﻪ ﭼﺮا ﻧــﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽدﻫــﺪ ﺑﺎﯾــﺪ در ﺿــﻌﻒﻫــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در
زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧـﺒﺮی از اﻋﺘﺒــﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺧﺮ ﯾــﺪ زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺴـﺖ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺆول ،اﻋﺘﺒــﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ در ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ وﺟـﻮد ﻧــﺪارد و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ در ﻗﺒـﺎل درﺧـﻮاﺳﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــﺪ ﻫﻨـﻮز ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮی ﻣﺴـﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﺣﺎﻻـ ﺑـﺎ ﻓﺮض اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻫـﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
آﻧﻬﺎ وﺛﯿﻘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺧﺎرج از ﺗﻮان وامﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴـﺄﻟﻪ دوم اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺳــﻘﻒ وام از ﯾـﮏ ﺣــﺪی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ آﻧﻬـﺎ ﻣﺠـﻮز از ﺗﻬﺮان ﻣﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﺼـﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ زﻋﻔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﺎورز ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﭘﺲ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺛﻤﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز ﻧﺪارد.
* دﻻـﻟﯽ و ﻧﺒﻮدن دﺳـﺘﮕﺎه ﺟـﺪاﺳﺎزی ﮐﻼﻟﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺳـﻂ
دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻃﻼی ﺳﺮخ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎری ﻫﻢ دارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن زﻋﻔﺮان ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان در ﺑﺎزار
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﺘـﺎﺛﺮ از دﻻﻻـن و واﺳـﻄﻪ ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼـﻞ از ﺳـﺎل ﺗﻤـﺎم ﮐـﺎر اﺻـﻠﯽ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻻﻟﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺆول ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ دو ﻣﺎه ﺑﺮداﺷﺖ
زﻋﻔﺮان ﮐﺎر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮانﮐﺎران را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ از آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾـﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه
ﮐﺸـﺎورزان ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻔﺮوﺷـﻨﺪ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل دارد و
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺑﺎﻻـ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺠﺒـﻮر اﺳﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑﻔﺮوﺷـﺪ اﻣﺎ
دﻟﯿـﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﺟـﺪاﺳﺎزی ﮐﻼـﻟﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ در ﻃﻮل روز ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮی داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﭼـﻮن ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎری اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﯿﺸــﺘﺮ از  ۲۴ﺳــﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻣﺠﺒـﻮر ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑـﻪ دﻻــل ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗﺮی
ﺑ ﻔ ﺮو ﺷﻨ ﺪ.
راﻫﮑـﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ،دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﺟـﺪاﺳﺎزی ﮐﻼـﻟﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨ ﺪ.
* ﻣﺴــﺘﻨﺪات ﺷـﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺮ ﯾــﺪاران ﮔــﻞ زﻋﻔﺮان ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻧــﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان
ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ارﺳﺎل ﮐﺮده ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ
رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ و اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻫـﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧـﺎﻣﻪ ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎی اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ و درﺧـﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت دارد ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ روز ﺷـﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۳آﺑـﺎن ﻣﺎه  ۹۹ﺑﻪ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ اﻋﻼم ﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻞ در در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﺳﻮی ﺧﺮ ﯾـﺪاران ﺟﻠﺴﻪای را ﺗﺸـﮑﯿﻞ دادﯾﻢ و در آن
ﺗﻮاﻓـﻖ ﺷــﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن وﺛﯿﻘـﻪ ﻻـزم را ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﺪارﻧــﺪ و اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﭘﺮوﺳــﻪ
ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺑﺴـﯿﺎر زﻣـﺎن ﺑﺮ ﺑﻮده ،و ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽرود ،زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ز ﯾﺮﮐﻠﯿـﺪ و ﯾﺎ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﭼﮏ و ﺳـﻔﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ارزآور ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ زﻋﻔﺮان وﺟﻮد دارد.
ﮐﺸﺎورزان ﻃﻼی ﺳﺮخ در ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﻟﺤﻈﻪای و ﺑـﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای درﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن روز ﺑﻪ روز ﮐﺸﺎورزان و ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪن دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺟـﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ از ﺗﺼـﻤﯿﻢﺳـﺎزان و ﻓﻌﺎﻻـن ﺧﺼﻮﺻـﯽ اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﺑـﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗـﺘﯽ ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ روﯾﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨـﺪ و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ ﺑﺴـﭙﺎرد ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری را
ﻧـﺪارد و ﺑﻌﺪ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎد ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮای آن ﺑﺨﺶ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﭘﺴـﺘﻪ اﯾﺮان آﻣـﺪ درﺑﺎره زﻋﻔﺮان
ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺴﺘﻪ دﻧﯿﺎ را از دﺳﺖ دادﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻋﻔﺮان را
از د ﺳ ﺖ ﻧ ﺪ ﻫﯿ ﻢ.
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