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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ

ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۱۱۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺪاﻣﺎت اﺻـﻼﺣﯽ را ﺑﺮای
رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب  ۹۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﺣـﺎﻧﯽ :ﺷﺎﯾـﺪ ﻣﻦ ﺑﻠـﺪ ﻧﯿﺴـﺘﻢ اﻣـﺎ دو ﺑﻪ ﻋﻼـوه دو ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻬﺎر؛ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺟﻨﺎح
ﭼﭗ ﺷـﺶ  /ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را دو ﻗﻄﺒﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ  /ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﯿﻮه را ﻫﻢ دوﻗﻄﺒﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭘﺮﺗﻐـﺎل ﺟﻨـﺎح راﺳﺖ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺟﻨﺎح
ﭼﭗ
 روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺎر ﯾـﺦﻣﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺮوﻃﯿﺖ ﭘـﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﮐﺮدﯾﻢ .ﻗﺒـﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎرﻟﻤـﺎن و دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣـﺎ ﺣﻖ رای ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﭘﺎرﻟﻤـﺎن را اﯾﺠـﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮت و ﻏﺮور ﻫﻢ ﻧـﺪار ﯾﻢ و ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داده و از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ دﯾﮕﺮان
ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اﻧﺘﺨﺎب  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻻر ﯾﺠﺎﻧﯽ ۸ :ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ »ﮐـﺎر ﺳﻮر ﯾﻪ ﺗﻤـﺎم اﺳﺖ؛ دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑـﺎ ﻫﻢ در ﻣﺴـﺠﺪ اﻣﻮی
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ
 رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮر ﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺷﻔﺎف  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺳﺪ :ﺗﺮور ﯾﺴﺖﻫﺎ در ادﻟﺐ ﺳﭙﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ /ﻻر ﯾﺠﺎﻧﯽ :از ﻣﺒﺎرزه ﺳﻮر ﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮور ﯾﺴﺖﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
 رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﻬﺮان از دﻣﺸﻖ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮور ﯾﺴﺖﻫﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

رﺟﺎﻧﯿﻮز  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ از آزادی ﯾﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رژ ﯾﻢ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد:
»اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ« ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮدا  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺮاﺗﻮ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ
 ﮔﺰارش اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﭙﺎ در ﺑﺎزار دارد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ

۱

دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و الﺟﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
 در ﭘﯽ اﻧﺘﺸــﺎر اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧـﮓ و الﺟﯽ در اﯾﺮان ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤـﻦ واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ،ﺗﺒﻠـﺖ و
ﻟﻮازم ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﮔﻮﺷـﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎزم ﺳﻮر ﯾﻪ ﺷﺪ
 رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ دﻣﺸﻖ ﺗﺮک ﮐﺮد.

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮک ﭼﻪ ﺷﺪ؟
 اروﻧﻘﯽ ﺿـﻤﻦ ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزی در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺮ ﻫﯿـﺄت وز ﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫـﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻤﺮک ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺪﯾـﺪی را
در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮک ﺷﺮح داد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎر ﯾﺦ ورود زﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 ﻓﯿﻔـﺎ در ﺗـﺎزهﺗﺮ ﯾﻦ ﻧـﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒـﺎل اﯾﺮان ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫـﺎﯾﺶ درﺑـﺎره ﺣﻀﻮر زﻧـﺎن در ﺑـﺎزیﻫـﺎی ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟـﺎمﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻟﯿﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ و ﻟﯿﮓ داﺧﻠﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ
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۳

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ر و ز د و ﺷ ﻨ ﺒ ﻪ  28ﺑ ﻬ ﻤ ﻦ 98

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ

۴
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۸
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۱۰
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۱۴
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۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان

۲۳

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺻﺪای ﺑﺎﻧﮏ

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

۲۳

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﯾ ﺒ ﻨ ﺎ

۲۳

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

۲۳

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﯾﺒﻨﺎ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۲۳

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

۲۳

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﯾﺒﻨﺎ

ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠ ﺖ

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ی

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ
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ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ
اﯾﺒﻨﺎ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۱۸

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ
اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧ ﻘ ﺪﯾ ﻨ ﻪ

۲۳

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

۲۳

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ
اﯾﺒﻨﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿﻮز

۲۳

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز زن
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺒﻨﺎ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۳

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ر و ز د و ﺷ ﻨ ﺒ ﻪ  28ﺑ ﻬ ﻤ ﻦ 98

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ

۱۹

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز زن
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺒﻨﺎ

۲۳

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﯾﺒﻨﺎ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۲۳

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﻣﯽ در ﭼﻨﺎران
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۶

آﯾ ﻠ ﻨ ﺪ ﻧ ﯿ ﻮ ز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

۲

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زودی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﻣﯽ در ﭼﻨﺎران
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮز

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز زن در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮول ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﮐﻮﺗﺎه آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﻼم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
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روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۶

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۲

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۲

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲

۲۰

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از دوﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠﺖ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠ ﺖ

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۶

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

»وﺳﺎﺧﺖ« ﺑﺎز ﻫﻢ ز ﯾﺎﻧﺪه ﺷﺪ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﯾﺒﻨﺎ

د ﯾ ﻮ ا ن ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﻮ ل ﻧ ﯿﻮز

۲۳

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۲:۰۸

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
ﺣ ﺎﺿﺮ ﻫﺴ ﺘﻨﺪ
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻـت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ در ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در
ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ
زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
<-دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۶:۳۲

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷــﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗـﺒﺮ ﯾﮏ
وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ر و ز د و ﺷ ﻨ ﺒ ﻪ  28ﺑ ﻬ ﻤ ﻦ 98
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ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش "ﺻـﺪای ﺑﺎﻧـﮏ"  ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻدت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۶:۴۴

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
اﯾﺒﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ
 اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان /

۰

۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷــﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻗﺘﺼـﺎدﮔﺮدان -ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز
زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻌﻬـﺪه ﺑـﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۴:۰۷

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس
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 اﯾﺒﻨﺎ /

۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز
زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات

ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻌﻬـﺪه ﺑـﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷــﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.

 دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

دﮐـــﺘﺮ ﺻﺎﻟــــﺢ آﺑــــﺎدی در ﻣﺮاﺳـــﻢ ﮔﺮاﻣﯿــــﺪاﺷﺖ روز زن:ﺑـــﺎﻧﻮان در ﺗﻤـــﺎم ﺳــــﻄﻮح ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳــــﻌﻪ ﺻـــﺎدرات ﺣﺎﺿــــﺮ
ﻫﺴـﺘﻨﺪﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎرﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷـﺖ
روز زن ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ وﻻدت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻌﻬـﺪه ﺑـﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ

ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺖ.air

ir/Z۱ncxg
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۷:۳۴

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ
 اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷـﺖ
روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻔـﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻌﻬـﺪه ﺑـﺎﻧﻮان اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷـﺖ
روز زن ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ وﻻدت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻌﻬـﺪه ﺑـﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
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اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ

۲۹

وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۴:۴۵

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
اﯾﺒﻨﺎ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ
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 آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ:

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش آرﻣــﺎن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳــﻢ
ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ “ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ” اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.

وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
ﮐـﺪ ﺧـﺒﺮ  ۴۵۴۱۸۰ﮐﻠﯿـﺪواژهﻫـﺎدﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۷
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻـت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ در ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﻧﻮآوران آﻧﻼـﯾﻦ -ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز
زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻌﻬـﺪه ﺑـﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۲:۴۱

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺒﻨﺎ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ
 اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان

اﻣﺘﺪاد -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﻣﺘــﺪاد ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳـﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀــﺮت
ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ “ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ” اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۰:۵۸

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ  -ﭘ ﺎ ﯾ ﮕ ﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧـﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی
در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز زن ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ…

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑــﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼــﺎدﻣﻠﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،دﮐــﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در ﻣﺮاﺳــﻢ
ﮔﺮاﻣﯿــﺪاﺷﺖ روز زن ﺑــﺎ ﺗﺒﺮ ﯾــﮏ وﻻــدت ﺣﻀــﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ وﺿــﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻌﻬـﺪه ﺑـﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ “ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ” اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻـت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ در ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در
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۳۳

ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑــﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼــﺎدﻣﻠﺖ و ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،دﮐــﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی در ﻣﺮاﺳــﻢ
ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ “ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ” اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺒﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
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ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺒﺮی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


 falsefalseﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ

ﺻـﺎدرات ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم
ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.


 falsefalsefalseﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات

ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷــﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.

 falsefalseﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺣﺎﺿــﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم
ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗـﺒﺮ ﯾﮏ
وﻻدت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ]…[ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳـﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗـﺒﺮ ﯾﮏ
وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ “ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ” اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
 falsefalsefalseﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺣﺎﺿــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗـﺒﺮ ﯾﮏ
وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ “ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ” اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۳:۵۴

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ
 ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ-ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷــﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ
زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ر و ز د و ﺷ ﻨ ﺒ ﻪ  28ﺑ ﻬ ﻤ ﻦ 98

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ

۳۷

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
ﺗﺎر ﯾﺦ ﺧﺒﺮ ١٣:٣٩:۴٧ ١٣٩٨/١١/٢٧ :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی  :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۱:۳۰

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺒﻨﺎ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس
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۰

۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳـﻄﻮح
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ  -ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳـﻄﻮح
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ
زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
<-دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺴــﺘﺎﻧﯿﻮز:ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻـت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ در ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز( ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑﺎ
ﺗﺒﺮ ﯾﮏ وﻻدت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻔـﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻌﻬـﺪه ﺑـﺎﻧﻮان اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وی ،ﺑـﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮی دارﻧــﺪ و ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن ﺗﻼـش آﻗﺎﯾـﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم
وﻇﺎﯾﻒ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز
را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۱:۲۰

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ
ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ
 ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ /

۰

۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷــﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻧﻘــﺪﯾﻨﻪ ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳـﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀــﺮت
ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳـﺖ
ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۰:۲۴

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ
 اﺧﺒﺎر ﭘﻮل /

۰

۰

۱۳۰۰۰۰ 
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ
و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎرﭘﻮل ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س(
اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و
اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏ “ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ” اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿـﯿﺢ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
وﺿــﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺣﮑــﻢ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷــﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸــﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼــﯿﺺ دﻫــﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑـﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻌﺐ ﺑﺎ اﺷﺮاف
روی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿـﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ارز را ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
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روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

۴۲

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۰۹:۱۱

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺒﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﺎ ﻧ ﻮ ا ن د ر ﺗ ﻤ ﺎ م ﺳ ﻄ ﻮ ح ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ
 ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
.۲۰۲۰/۲/۱۳۹۸۱۱۲۷۱۱۱۱۴۷/ 
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻـت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ در ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.

.۲۰۲۰/۲/۱۳۹۸۱۱۲۷۱۱۱۱۴۷/
jpgدﮐــﺘﺮ ﺻﺎﻟـــﺢ آﺑـــﺎدی در ﻣﺮاﺳــﻢ ﮔﺮاﻣﯿـــﺪاﺷﺖ روز زن:ﺑـــﺎﻧﻮان در ﺗﻤـــﺎم ﺳـــﻄﻮح ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺣﺎﺿـــﺮ
ﻫﺴـﺘﻨﺪﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧـﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ ازرواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻـﺎﻟﺢ
آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ وﻻدت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
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۴۳

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 آﻧﭽــﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨـــﺪ  :روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﺳــﻨﮓ ﻣﺰار ﺟﺪﯾــﺪ ﺷــﻬﯿﺪ ﺣـﺎج ﻗـﺎﺳﻢ ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺮﻣـﺎن  +ﻓﯿﻠـﻢ ﺑـﻪ ﮔﺰارش
ﺷﻤـﺎﻧﯿﻮز ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳـﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑﺎ
ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه
ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ر ﯾــﺎﺳﺖ ﻫﻔـﺖ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺑﻌﻬــﺪه ﺑــﺎﻧﻮان اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی

ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻧﭽــﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨــﺪ  :روﻧﻤــﺎﯾﯽ از ﺳــﻨﮓ ﻣﺰار ﺟﺪﯾــﺪ ﺷــﻬﯿﺪ ﺣـﺎج ﻗـﺎﺳﻢ ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺮﻣـﺎن  +ﻓﯿﻠـﻢ ﺑـﻪ ﮔﺰارش
ﺷﻤـﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑﺎ
ﺗﺒﺮ ﯾﮏ وﻻدت ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻫﻔـﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻌﻬـﺪه ﺑـﺎﻧﻮان اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وی ،ﺑــﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮی دارﻧــﺪ و ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن ﺗﻼـش آﻗﺎﯾـﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم
وﻇﺎﯾﻒ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ وﻻدت
ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ
ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 وی اﻓﺰود :ﻣﻌﻮﻗــﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬـﺘﺮ اراﺋﻪ
ﺷ ﻮد .
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ وﻻدت
ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﻮﻗــﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳـﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬـﺘﺮ اراﺋﻪ
ﺷ ﻮد .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
 وی اﻓﺰود :ﻣﻌﻮﻗــﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬـﺘﺮ اراﺋﻪ
ﺷ ﻮد .
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷــﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ وﻻدت
ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﻮﻗــﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳـﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬـﺘﺮ اراﺋﻪ
ﺷ ﻮد .
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
اﯾﺒﻨﺎ

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻـت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ در ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮان اﮐﻮﻧـﻮﻣﯿﺴﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ ازرواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳــﻢ
ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
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اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
اﯾﺒﻨﺎ

دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ
اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۴۹

۲۸
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
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۳۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر

۰۷:۰۰

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗـﺒﺮ ﯾﮏ
وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۱:۱۸
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در ﺣﺎﺷـــﯿﻪ اﯾـــﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﮐــﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷـــﻨﺒﻪ  ۲۳ﺑﻬﻤــﻦ ﻣــﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷـــﺪ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯿــﺎن ،ﮐــﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻣﻮﺳـﺲ و ﻣـﺪﯾﺮ ارﺷﺪﮔﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷـﺮح ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﻓـﺎز ﺟﺪﯾــﺪ آن ﭘﺮداﺧـﺖ و ﮔﻔـﺖ :رﺑـﻊ ﻗﺮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی ورود ﮐﺮده و

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را در ﻃﻮل  ۲۵ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
 ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺷـﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۴۰۰ﺷﻐﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳـﻨﻞ از ﺳﺎل  ۷۴ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ و
ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از .۶۰

اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﺟﻬﺎن  -ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ارز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻮﻣﯽ در ﭼﻨﺎران ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻦ اﻟﻒ اﻟﻒ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه در
ﮐﻠﯿﺒﺮد ﮐﭙﯽ ﺷـﺪ!  ٠ ١٢٣ http://akhr.ir/۶۰۷۱۷۴۲ﺧﺮاﺳـﺎن  /زﻧﺠﯿﺮه ﻫـﺎی ﻣﺰ ﯾﺖ دار اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠـﺎم آن ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﺎز و ﺑﺴـﺘﺮ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺷ ﻮد .
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﺰ ﯾﺖ دار اﺳﺖ.
در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی دارای ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑـﺎ ﻧﻮآوری ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻮدآوری ﺗﺠﺎری را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در
ﺣـﻮزه ﻓﻨـﺎوری ﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺘﺎﯾـﺞ را ﺗﺠـﺎری ﺳـﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﻫـﺪاف اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻬﯿﻨـﻪ و ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺻـﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳـﺒﺐ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ،ﻣﺪﯾﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷﺎﻫــﺪ اﻓﺘﺘــﺎح ﺑﺨﺶ ﻧـﻮﯾﻨﯽ از ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺷــﻬﺮک ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨـﺎران ،ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ و ﯾﮑﭙــﺎرﭼﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫــﺎی ﺗﻐــﺬﯾﻪ ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻣﺒــﺪلﻫـﺎی اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در راﺳـﺘﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪدﮐﺘﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ وز ﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻤﺖ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ
و ﺧﺸـﻨﻮدی در ﺑﺎزدﯾـﺪ از اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻣـﺪرن ﮔﻔـﺖ :ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ راه اﻧـﺪازی ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزﺑﺮی ﺣـﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر در ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻐـﺬﯾﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻣﺒـﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿـﺪی در اﯾﻦ واﺣـﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ وارداﺗﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ۱۰۰درﺻﺪی در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣـﺘﯽ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺿـﺮور ﯾﺎت در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌـﺪادی از ﻗﻄﻌـﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ واﺣﺪ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺤﻞ واردات ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯿﺎن ،ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
و ﻣﻮﺳـﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪ
آن ﭘﺮداﺧـﺖ و ﮔﻔـﺖ :رﺑـﻊ ﻗﺮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی ورود ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را در ﻃﻮل  ۲۵ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
او ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﺎراﯾﯽ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی در ﺣـﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺒـﺪل
ﻫﺎی اﻧﺮژی ،اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﭘـﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ دار ﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﯾﻢ
ﻣﺠـﻮز ﻫـﺎی ﻻـزم را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۲۰ﻫﺰار دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺒـﺪل اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﭘـﺬﯾﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾﻨﻮرﺗﺮﻫـﺎی ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﺧـﺎﻧﮕﯽ و
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎور ﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮر را از اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳـﺘﮕﺎه

ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻮﻣﯽ! ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﭘﯿﺎﭘﯽ داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺒـﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ و ﺗﻐـﺬﯾﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
در ﮐﺸـﻮر ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﺳﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪای دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﻣـﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد  ۴۰۰ﺷﻐﻞ را ﺑﻪ ارزش  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﯾـﻢ درﺳـﺎل از ﺧﺮوج ﺻــﺪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز از ﮐﺸـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿـﻢ و
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دو ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق را در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه دارد.
او ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و ﺑـﺎزار ﭘﻮل اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻃﺮحﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد ،اداﻣﻪ
داد :ﻃﺮح ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺮق و ارز ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ در اﻓﺘﺘـﺎح ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﺑـﺎزده
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری دﻗـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ ﻋـﺪد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﺷـﻐﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ دﻗـﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﻘﺪر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﯾﮏ ﺗﺎ .۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺷـﻐﻞ اﯾﺠـﺎد ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑـﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤـﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻌﺪاد ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺷـﻬﺮک ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۴۰۰ﺷﻐﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺷﺸــﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه دﻧﯿــﺎ در ﻣﺒــﺪل ﻫــﺎی اﻟﮑـﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﻧــﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺸـﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺨـﺎﺑﺮات ،ﻧﺮم اﻓﺰار و
 ...ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﻨﺎران ،ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ را دارد.
ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯿـﺎن ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻣـﺪﯾﺮان ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪه
اﺳـﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻨـﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎزﺳـﺎزی ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی ﺳـﻮر ﯾﻪ را ﺑﺮﻧـﺪه ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺳﻮر ﯾﻪ اﺳﺖ.
ارزش ﻗﺮارداد اﯾــﻦ ﻣﻨــﺎﻗﺼﻪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻــر اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از اﯾـﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼـﻮل و ﺑﺨﺸــﯽ دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای-ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺎز ﻗﻄﻌﺎت را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻮر ﯾﻪ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرات را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 ۶۰۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ وﺟﻮد ﻣﺸـﮑﻼت ﻓﺮاوان در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﻮل ﺑـﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ۱۲
ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺿـﻤﺎﻧﺖ ارزی در داﺧـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ را از ﺳﻮر ﯾﻪ در ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﻮل و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎوری ﻣﺎﻧﻨـﺪ روﺳـﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ﻫﯿـﭻ ﻧﻘﺸـﯽ در روﻧـﺪ ﮐـﺎر ﻣـﺎ ﻧـﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺎ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﺣﺪود  ۶۰۰ﻧﻔﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺷﺎﺧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗـﺪرت و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺒـﺪل

اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۷۴رﺳﻤﺎ ً آﻏﺎز ﮐﺮد.

اﮐﻨـﻮن ﭘﺲ از ﮔـﺬﺷﺖ رﺑـﻊ ﻗﺮن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺴــﺘﻤﺮ داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ،اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾـﻦ ﻃﺮاح و ﺗـﻮﻟﯿـﺪﮐﻨﻨـﺪه
ﻣﺒـﺪلﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧـﯿﺎز ﮐﺸـﻮر را در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳـﻨﻞ از ﺳﺎل  ۷۴ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ و
ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از .۶۰
 ۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺷـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن و ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آن ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎﻻـرﻓﺘﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد اوﺿـﺎع اﻗﺘﺼـﺎد در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۲۸
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
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ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗـﺒﺮ ﯾﮏ
وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۰۸:۴۲
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

ﺗـﺎزه ﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﺎ و اﺧﺒـﺎر ورزﺷـﯽ ،ﺣﻮادث ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را در ﺻـﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زودی اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرات
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﮐﺸـﻮر از ﻟﺤـﺎظ ﺣﺠـﻢ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻓﺎﯾﻨـﺎﻧﺲ ﺧـﺎرﺟﯽ  ۲ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﺎ ﺳﺎﻋﺪی ﻓﺮ ،ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈـﻢ آﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺰاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺑﻬـﺎی آزاد ﺻـﺎدر ﻣﯽ
ﺷ ﻮد .
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در اﯾـﻦ واﺣـﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی روز دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ز ﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬـﺪاﺷﺖ و
اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋــﺪی ﻓﺮ ﮔﻔــﺖ :ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷــﻬﺮ ﺗﻨﻬــﺎ واﺣــﺪ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ در ﮐﺸــﻮر ﺑــﻮده ﮐــﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻــت
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻨﻬـﺎ واﺣـﺪ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷـﯿﺮ ﯾﻦ ﺳﺎزی را راﺳﺎ اﻧﺠﺎم داده و
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ر و ز د و ﺷ ﻨ ﺒ ﻪ  28ﺑ ﻬ ﻤ ﻦ 98
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ﮔﺎز ﺗﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﺣــﺪاث اﯾـﻦ ﭘﺮوژه در ﻋﺴــﻠﻮﯾﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺧـﻮراک آن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎه ﻫـﺎی ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ،ﺑـﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗـﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻗــﺪرت رﻗـﺎﺑﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺗﻮﻟﯿــﺪی اﯾـﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ
ﻣﺰ ﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻓﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود .۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزاوری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋـﺪی ﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺎز  ۱اﯾﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه https://sobh-eqtesad.ir/?p=۱۱۷۷۱۰ :
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۰:۴۳

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 در ﺣﺎﺷـــﯿﻪ اﯾـــﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﮐــﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷـــﻨﺒﻪ  ۲۳ﺑﻬﻤــﻦ ﻣــﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷـــﺪ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯿــﺎن ،ﮐــﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻣﻮﺳـﺲ و ﻣـﺪﯾﺮ ارﺷﺪﮔﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷـﺮح ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﻓـﺎز ﺟﺪﯾــﺪ آن ﭘﺮداﺧـﺖ و ﮔﻔـﺖ :رﺑـﻊ ﻗﺮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی ورود ﮐﺮده و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را در ﻃﻮل  ۲۵ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
 اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد  ۴۰۰ﺷﻐﻞ را ﺑﻪ ارزش  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
دارد.
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳـﻨﻞ از ﺳﺎل  ۷۴ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ و
ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از .۶۰

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﺑـﺎزار آر ﯾـﺎ  -ﺧﺮاﺳـﺎن  /زﻧﺠﯿﺮه ﻫـﺎی ﻣﺰ ﯾﺖ دار اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﺰ ﯾﺖ دار اﺳﺖ.
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در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی دارای ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑـﺎ ﻧﻮآوری ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻮدآوری ﺗﺠﺎری را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در
ﺣـﻮزه ﻓﻨـﺎوری ﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺘﺎﯾـﺞ را ﺗﺠـﺎری ﺳـﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﻫـﺪاف اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻬﯿﻨـﻪ و ﻣﻄﻠـﻮب ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺻـﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳـﺒﺐ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ،ﻣﺪﯾﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷﺎﻫــﺪ اﻓﺘﺘــﺎح ﺑﺨﺶ ﻧـﻮﯾﻨﯽ از ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺷــﻬﺮک ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨـﺎران ،ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ و ﯾﮑﭙــﺎرﭼﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫــﺎی ﺗﻐــﺬﯾﻪ ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻣﺒــﺪلﻫـﺎی اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در راﺳـﺘﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪدﮐﺘﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ وز ﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻤﺖ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ
و ﺧﺸـﻨﻮدی در ﺑﺎزدﯾـﺪ از اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻣـﺪرن ﮔﻔـﺖ :ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ راه اﻧـﺪازی ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزﺑﺮی ﺣـﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر در ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻐـﺬﯾﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻣﺒـﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿـﺪی در اﯾﻦ واﺣـﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ وارداﺗﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ۱۰۰درﺻﺪی در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣـﺘﯽ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺿـﺮور ﯾﺎت در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌـﺪادی از ﻗﻄﻌـﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ واﺣﺪ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺤﻞ واردات ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯿﺎن ،ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
و ﻣﻮﺳـﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪ
آن ﭘﺮداﺧـﺖ و ﮔﻔـﺖ :رﺑـﻊ ﻗﺮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی ورود ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ز ﯾﺎدی را در ﻃﻮل  ۲۵ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
او ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫـﺎ ﮐـﺎراﯾﯽ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی در ﺣـﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺒـﺪل
ﻫﺎی اﻧﺮژی ،اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﭘـﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ دار ﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﯾﻢ
ﻣﺠـﻮز ﻫـﺎی ﻻـزم را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۲۰ﻫﺰار دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺒـﺪل اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﭘـﺬﯾﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾﻨﻮرﺗﺮﻫـﺎی ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﺧـﺎﻧﮕﯽ و
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎور ﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮر را از اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳـﺘﮕﺎه
ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻮﻣﯽ! ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﭘﯿﺎﭘﯽ داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣـﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺒـﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ و ﺗﻐـﺬﯾﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
در ﮐﺸـﻮر ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﺳﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪای دار ﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ﻣـﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد  ۴۰۰ﺷﻐﻞ را ﺑﻪ ارزش  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﯾـﻢ درﺳـﺎل از ﺧﺮوج ﺻــﺪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻـر ارز از ﮐﺸـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿـﻢ و
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دو ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق را در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه دارد.
او ﮐﻪ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و ﺑـﺎزار ﭘﻮل اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻃﺮحﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد ،اداﻣﻪ

داد :ﻃﺮح ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﺑﺮق و ارز ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ در اﻓﺘﺘـﺎح ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﺑـﺎزده
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری دﻗـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ ﻋـﺪد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﺷـﻐﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ دﻗـﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﻘﺪر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﯾﮏ ﺗﺎ .۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺷـﻐﻞ اﯾﺠـﺎد ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑـﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤـﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﻌﺪاد ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺷـﻬﺮک ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۴۰۰ﺷﻐﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺷﺸــﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه دﻧﯿــﺎ در ﻣﺒــﺪل ﻫــﺎی اﻟﮑـﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﻧــﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اﺗـﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺸـﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺪل ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺒـﺪل ﻫـﺎی اﻧﺮژی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺨـﺎﺑﺮات ،ﻧﺮم اﻓﺰار و
 ...ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﻨﺎران ،ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ را دارد.
ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯿـﺎن ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻣـﺪﯾﺮان ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪه
اﺳـﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻨـﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎزﺳـﺎزی ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی ﺳـﻮر ﯾﻪ را ﺑﺮﻧـﺪه ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺳﻮر ﯾﻪ اﺳﺖ.
ارزش ﻗﺮارداد اﯾــﻦ ﻣﻨــﺎﻗﺼﻪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻــر اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از اﯾـﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼـﻮل و ﺑﺨﺸــﯽ دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای-ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺎز ﻗﻄﻌﺎت را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻮر ﯾﻪ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرات را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 ۶۰۰ﻧﻔﺮ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ وﺟﻮد ﻣﺸـﮑﻼت ﻓﺮاوان در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﻮل ﺑـﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ۱۲
ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺿـﻤﺎﻧﺖ ارزی در داﺧـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ را از ﺳﻮر ﯾﻪ در ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﻮل و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎوری ﻣﺎﻧﻨـﺪ روﺳـﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ﻫﯿـﭻ ﻧﻘﺸـﯽ در روﻧـﺪ ﮐـﺎر ﻣـﺎ ﻧـﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻣـﺎ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﺣﺪود  ۶۰۰ﻧﻔﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻧﯿـﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺷﺎﺧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗـﺪرت و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺒـﺪل

اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۷۴رﺳﻤﺎ ً آﻏﺎز ﮐﺮد.

اﮐﻨـﻮن ﭘﺲ از ﮔـﺬﺷﺖ رﺑـﻊ ﻗﺮن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺴــﺘﻤﺮ داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ،اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾـﻦ ﻃﺮاح و ﺗـﻮﻟﯿـﺪﮐﻨﻨـﺪه
ﻣﺒـﺪلﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮ ﯾﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧـﯿﺎز ﮐﺸـﻮر را در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﺪو ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳـﻨﻞ از ﺳﺎل  ۷۴ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻔﺮ و
ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از .۶۰
 ۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﯽ ﺷـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن و ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آن ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎﻻـرﻓﺘﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و ﺑﻬﺒـﻮد اوﺿـﺎع اﻗﺘﺼـﺎد در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﮐﻮﺗﺎه آﻧﻼﯾﻦ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮول در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺿـﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( و روز زن و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ:
ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻮده اﻧﺪﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن زن ﺑـﺎ ﺗﺤﺼــﯿﻼت ﻋـﺎﻟﯽ در اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺮاﺳـﻢ ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ روز زن درﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺘﺮول
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،رﺳـﻮل اﺷـﺮف زاده ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬاری زﻧـﺎن در ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و
ﭘﺮرﻧﮕـﺘﺮ از ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ:ﯾﮑﯽ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸـﻮری ﺣﻀـﻮر ﻓﻌـﺎل زﻧـﺎن در آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻪ ﺷـﻌﺎﺋﺮ اﺳـﻼم در ﺻـﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 ﺷــﺮوع ﭘﯿﺶﻓﺮوش دﻧــﺎ و  ۶ﺧـــﻮدروی دﯾﮕﺮ از اﻣﺮوز...اﯾﺮان ﺧـــﻮدرو ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش  ۷ﻣﺤﺼــﻮل را از ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ۹۹آﻏﺎز...


ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش  ۱۴ﻣﺤﺼـﻮل ﺳﺎﯾﭙـﺎ در روز ﺷـﻨﺒﻪ  ۲۶ﺑﻬﻤـﻦ  ۱۴...۹۸ﻣﺤﺼـﻮل ﺳﺎﯾﭙـﺎ در روز  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ ﻣـﺎه ﺟـﺎری ﭘﯿﺶ

ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺘﺮول در اﯾـﻦ آﯾﯿﻦ ﺿـﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ ﻣﯿﻼـد ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( و روز زن و ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ ﻣﻘـﺎم
ﻣـﺎدر ﮔﻔﺖ :ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘﻼـب ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ آﻓﺮ ﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻮده
اﻧﺪﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز زن درﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮول ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ر و ز د و ﺷ ﻨ ﺒ ﻪ  28ﺑ ﻬ ﻤ ﻦ 98

اﻣﻮر رﺳﺎﻧﻪ

۵۸

ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﮔﺰارش  ،رﺳـﻮل اﺷـﺮف زاده ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬاری زﻧـﺎن در ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و
ﭘﺮرﻧﮕﺘﺮ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ:ﯾﮑﯽ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺣﻀﻮر ﻓﻌـﺎل زﻧـﺎن در آن
ﺟـﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ و از اﯾـﻦ رو زﻧـﺎن در ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘﻼـب ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﻫﻤـﻪ ﺷــﻌﺎﺋﺮ اﺳــﻼم در ﺻــﺤﻨﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﮔﻔـﺖ  :ﺑـﺎﻧﻮی ﺟﻬـﺎن اﺳــﻼم ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س(  ،اﻣﺮوزه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﮕـﻮی ﺑﺸـﺮ ﯾﺖ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽ آﯾـﺪ و
ﺿﺮوری اﺳﺖ دﺧﺘﺮان ،زﻧـﺎن و ﻣـﺎدران ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه واﻻـ؛ ﺳـﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ و ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن را در ﻋﺮﺻـﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮول ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ .
اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ زودی...ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ:
ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ...ﺷﺮوع ﭘﯿﺶﻓﺮوش دﻧــﺎ و  ۶ﺧــﻮدروی دﯾﮕﺮ از اﻣﺮوز...اﯾﺮان ﺧـﻮدرو
ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش  ۷ﻣﺤﺼــﻮل را از ﺳــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻــﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑـﺎ ﻣﻮﻋــﺪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ در ﺑﻬﻤـﻦ ﺳـﺎل  ۹۹آﻏـﺎز ...ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ۱۴
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﯾﭙﺎ در روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ  ۱۴...۹۸ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﯾﭙﺎ در روز  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺟﺎری ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﮐﻮﺗﺎه آﻧﻼﯾﻦ

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

۱۳:۳۳

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘ ﺘ ﺮ و ﺷ ﯿﻤﯽ ا ﯾﻼ م ﻣ ﻮ ﻓ ﻖ ﺑ ﻪ د ر ﯾ ﺎ ﻓ ﺖ ﺗﻨﺪ ﯾ ﺲ ﺳ ﯿﻤ ﯿ ﻦ ﺻﻨﻌ ﺖ ﺳﺒ ﺰ ﮐﺸ ﻮر ﺷﺪ
 ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

در ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﻤﺎﯾﺸـﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﻼم
ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .

در ﺑﯿﺴــﺖ و ﯾﮑﻤﯿــﻦ ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﺻــﻨﻌﺖ ﺳــﺒﺰ ﮐـﻪ در ﻣﺤــﻞ ﻫﻤﺎﯾﺸــﻬﺎی ﺳﺎزﻣــﺎن ﻣﺤﯿــﻂ ز ﯾﺴـﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ،ﺷــﺮﮐﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﻼم ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس زﻧﮕﻨﻪ وز ﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻔﺖ و دﮐﺘﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﻌﺎون ر ﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬــﻮر و ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـــﺎن ﺣﻔـــﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿـــﻂ ز ﯾﺴــﺖ و ﻣـــﺪﯾﺮان ﮐــﻞ ادارات و ﺷـــﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـــﺪ ﺷـــﺮﮐﺖ
ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ اﯾﻼـم ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑـﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟـﻮح و ﺗﻨـﺪﯾﺲ ﺳــﯿﻤﯿﻦ ﺻــﻨﻌﺖ ﺳـﺒﺰ ﮔﺮدﯾـﺪرواﺑﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ
ا ﯾﻼ م.
اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻣﺮاﺳـﻢ ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ روز زن در ﺷــﺮﮐﺖ ﭘـﺘﺮول ﺑﺮﮔﺰار...ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﭘـﺘﺮول در اﯾـﻦ آﯾﯿـﻦ ﺿــﻤﻦ

ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ ﻣﯿﻼد ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( و روز زن و ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ ...ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زودی...ﻣﺪﯾﺮ
اﻣـﻮر اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ...آزادراه ﺗﻬﺮان-
ﺷﻤــﺎل اﻣﺮوز ﺑــﺎزﻣﯽﺷـﻮد /ﻓﻌﻼ...ﻣﻌـﺎون ﺳـﺎﺧﺖ آزادراه ﻫـﺎی ﺷــﺮﮐﺖ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ز ﯾﺮﺑﻨﺎﻫـﺎی ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ از
اﻓﺘﺘﺎح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ...
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳۲۵ 

۹۱۶ 

۵۹ 

۱۱:۱۲

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز زن:
✳ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗـﺒﺮ ﯾﮏ
وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

@int_trade

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

دﻳﻮان اﻗﺘﺼﺎد
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۳ 

۱۱۶۵ 

۴

۱۰:۲۵
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۶۱

ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ... .

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۶:۱۳

ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﯿ ﺶ ا ز د و ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﺎ رد د ﻻ ر ﭘ ﺮ و ژه د ر ﺣ ﺎ ل ا ﺟ ﺮا د ا رد  -ﭘ ﺎ ﯾ ﮕ ﺎ ه
ﺧﺒﺮی اﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠﺖ
 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻـر ﭘﺮوژه در ﺣـﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎری…

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان “ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ” را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾـﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
 وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دار ﯾﻢ.
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۶۲

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،در
ﻧﺸـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺷـﻤﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ا اﺿـﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری .۲
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ).۲
 ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر( از ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐـﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اردﮐﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ۹۶۰
ﻫﺰار ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳـﻔﻨﺠﯽ ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ رﻗﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺣـﺪودا  ۵۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو ارزی و
 ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ر ﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾﻮرو و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن را ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﻮده اﺳـﺘﺪﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :
درﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺴـﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ” را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری  ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎی ارزی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻧﮏ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ارزی و
ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣـﺎﻫﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺎدل  ۵۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از واﺣــﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺧــﺒﺮ داد و ﮔﻔــﺖ  :ﭘﻨــﺞ ﻫﺰار و  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل در راﺳــﺘﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺎﻻی
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل در ﺳﺎل  ۹۸ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد  ۱۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .۱۴
 ۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از اﺑﻼـغ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ۳۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب از ﺳﻮی ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی درﺑـﺎره ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟـﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
 ۸۳درﺻــﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ ارزی ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬــﺎ  ۱۷درﺻـﺪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ دار ﯾـﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﯾـﻢ ﻣﻌﻮﻗـﺎت را در ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﺮای  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺳـﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰودن ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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۶۳

ﺿﺮورت ﺗـﻮﺟﻪ اﺻــﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﻤـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿـﺮورت ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺷـﺪ و آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺳــﺘﺎد ﻧــﺎﻧﻮ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ای اﻣﻀـﺎ ﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﻤﯿـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻀـﺎ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷـﺪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﺗﺨﺼـﯿﺺ داده ﺷـﻮد ﮐﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻣﻀـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨـﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬـﺪات ارزی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺼﺎﻟـﺢآﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۷و  ۹۸ﺣﺪود  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
از ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط ارزی ر ﯾﻔﺎﯾﻨﺎﻧﺲ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻋﻼم ﮐﺮد  :ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣـﺬﮐﻮرﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑـﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد دارﻧـﺪه دﯾﻨﺎر در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮده و دﯾﻨــﺎر ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾــﻞ دﻫــﺪ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺣـﻮاﻟﻪ در ﮐﺸـﻮر دﯾﮕﺮی در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ر ﯾﺎل در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﻣﻌﺎدل ر ﯾﺎﻟﯽ را در ﺗﻬﺮان در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﮔـﺎم )ﮔـﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻮﻟــﺪ( ﮔﻔـﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ اﯾـﻦ اوراق در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﺖ ،ﺻﺎدرات و ﺗﺠﺎرت آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺎزه ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ارز ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم را
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐـﻪ ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻏﯿﺮﺿــﺮوری اﺧﺘﺼــﺎص ﻧﯿﺎﺑــﺪ ،ارز ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ ﮐﻔـﺎف ﮐـﻞ واردات ﮐﺸـﻮر را
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ اول واردات ﮐﺸﻮر را ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻮاد داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و اﺷــﺘﻐﺎل ﮐﺸـﻮر در ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﺑﯽ
ﺣﻔ ﻆ ﺷ ﻮد .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﻧﺪاردوی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﻮال ﻣﺎزادی ﺟﺰ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﺪار ﯾﻢ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از واﮔـﺬاری ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳـﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ واﮔـﺬاری آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﺧﺮ ﯾــﺪ ارز اﺳــﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﺤــﺪود ﺑـﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺎ )آزاد( را اﻧﺠـﺎم داده و اﻣﺴـﺎل ارز
اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮده م ﮐﻪ رﻗﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨﻮان و ﺣـﺘﯽ ﯾﮑﯽ روز اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره در ﺑـﺎزار ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه ﺑﻮده اﯾﻢ .
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ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳــﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗـﺒﺮ ﯾﮏ
وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮏ »ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دﮐـﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ را ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن دﺳـﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠـﻞ ﻣﯽ ورزﻧـﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ
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ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸
۱۰:۲۶
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 دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد /

۰
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 ۲۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ دوﻟـﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻧﻮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮان اﻗﺘﺼﺎد  ,ﺑﺎﻧﮏ  ,ﺑﯿﻤﻪ  ,اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن  ,ﺑﻮرس  ,ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎد ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳـﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀـﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا
)س( اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ر ﯾﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ
و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
 ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش دﯾـﻮان اﻗﺘﺼـﺎد ،ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﻣﺮاﺳـﻢ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز زن ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ وﻻـدت ﺣﻀــﺮت ﻓـﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا
)س( اﻓﺰود :ﺑــﺎ ﻧﮕــﺎﻫﯽ ﺑـﻪ وﺿــﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻣﺸﺎﻫــﺪه ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐـﻪ ر ﯾــﺎﺳﺖ ﻫﻔﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و اداره در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻧـﮏ "ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را داﺷـﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺨﺸـﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻗﺮاردار ﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﻮﻗـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ز ﯾﺮ  ۱۰درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺮ ﯾﻤﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز و دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز
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ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﻃﺮح ﺷـﺪه و در ﺣـﺎل ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤـﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺮاف روی
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارز را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

۲۷
ﺑﻬﻤﻦ
۱۳۹۸

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰۹:۳۳

 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز /

۰

ﺻ ﺪ ا ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

» و ﺳ ﺎ ﺧ ﺖ« ﺑ ﺎز ﻫ ﻢ ز ﯾ ﺎﻧﺪ ه ﺷﺪ
۰

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﺧﺒﺎر ﻧﻮﯾﻦ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۰

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز  -ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن اﺟﺎزه ﺳﻮدﺳﺎزی ﺑﻪ »وﺳﺎﺧﺖ« را ﻧﺪادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۸را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ز ﯾﺎن ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻋﻠــﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ۱۸۰درﺟـﻪ ای اﯾـﻦ اﻧﺒـﻮه ﺳـﺎز اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه ﻣﺒﻠـﻎ  ۱۷۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳﺎل درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ؛ در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه  ۲۰۷۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد.
 اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻬﺮ ﯾﻮر ﻣـﺎه  ۹۸دارای ﺳﻮدﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﺑــﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۳۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳـﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۷اﻓﺖ اﻧﺪک  ۹درﺻﺪی را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺳـﺮﺳﺎم آور ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺠـﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﻮدﺳـﺎزی ﻧـﺪاد و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  ۴۹۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳـﺎل ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،ز ﯾﺎن
ﺧﺎﻟﺺ  ۱۵۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎﻟﯽ در دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ » ۹۸وﺳﺎﺧﺖ« ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش واﺣـﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ارز ﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز )ﺗﺎپ( ،ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد دوره  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺮﮐﺖ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن اﯾﺮان« ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷـﺪ اﻣـﺎ؛ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﻧﺸـﺪه ﺗﻔـﺎوت ﻓﺎﺣﺸـﯽ دارد و ﭼﺮﺧﺶ ۱۸۰
درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه» ،وﺳـﺎﺧﺖ« ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ  ۱۳۹رﻳـﺎل ز ﯾﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷـﺪه اﻣﺎ؛ در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ
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ﻧﺸﺪه ﺳﻮد  ۱۵۹۸رﻳﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در واﻗﻊ ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺮ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺸـﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ز ﯾﺎن را در ﺻﻮرت ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻋﻠـﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ۱۸۰درﺟـﻪ ای اﯾـﻦ اﻧﺒـﻮه ﺳـﺎز اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه ﻣﺒﻠـﻎ  ۱۷۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳـﺎل درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ؛ در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه  ۲۰۷۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺬف  ۱۹۰۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ ،ﻣﺠﺪدا »وﺳﺎﺧﺖ« را ﺑﻪ داﯾﺮه ز ﯾﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ  ۱۹۰۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳـﺎل از ﺳـﻮد ﺳـﻬﺎم ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﺮي ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻳﺮان ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﺑـﺎ رﻫﻨﻤـﻮد ﺣﺴـﺎﺑﺮس ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﻣﺒﻠـﻎ ﻣــﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻋـﺪم ﺗﺤﻘـﻖ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮوش
)ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ د اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره  ۳ﺣﺴﺎﺑـﺪاري ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺮوش ﺑﻪ درون
واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎري ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ( ﺳـﻬﺎم ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴـﺮ و ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺳـﺎﻳﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ )در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ(
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ ﺷــﻬﺮ ﯾﻮر ﻣـﺎه  ۹۸دارای ﺳﻮدﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ ﺑــﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۳۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳـﺎل اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۷اﻓﺖ اﻧﺪک  ۹درﺻﺪی را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺳـﺮﺳﺎم آور ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺠـﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﻮدﺳـﺎزی ﻧـﺪاد و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  ۴۹۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳـﺎل ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،ز ﯾﺎن
ﺧﺎﻟﺺ  ۱۵۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎﻟﯽ در دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ » ۹۸وﺳﺎﺧﺖ« ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
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