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 4آذر ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۰۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آ ﻣﺎ ر ا ﻣ ﺮ و ز ِ ﮐ ﺮ وﻧﺎ  ،ﻓ ﻮﺗ ﯽ ﻫﺎ و ﻣ ﺒ ﺘ ﻼ ﯾﺎ ن
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣـﻮارد ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻓـﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﻮوﯾـﺪ ۱۹-در ﮐﺸــﻮر ﻃﯽ  ۲۴ﺳـﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ را اﻋﻼم
ﮐﺮد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۹۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮای وام ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﻢ؟
 ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒـﻞ ،وام ﮐﺮوﻧـﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧـﺪ و درآﻣـﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ در ﯾﺎﻓﺖ وام ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣــﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،اﻓﺮاد دارای درآﻣــﺪ ﺛــﺎﺑﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺎرﻣﻨــﺪان دوﻟـﺖ ،ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی دوﻟــﺘﯽ ﯾــﺎ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟــﺘﯽ،
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﻤﺎن  ۹۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻠﺴﻪ وﯾﮋه ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻀﻮر رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد


ﮔﯿﻞ ﺧﺒﺮ  ۷۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺪور ﭼﮏ از  ۲۲آذر
 ﮔﯿـﻞ ﺧﺒﺮ  -اﺧﺒـﺎر ﮔﯿﻼن  -ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺣـﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی | اﺧﺒـﺎر ﮔﯿﻼـن  ،رﺷﺖ ،اﻧﺰﻟﯽ ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﻓﻮﻣﻦ  ،ﺷـﻔﺖ،
آﺳﺘﺎرا ،ﻟﻨﮕﺮود ،ﺗﺎﻟﺶ ،رودﺑﺎر
ﻓﺮارو  ۷۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎرﺷﺪه
 ﻧﺘﺎﯾـﺞ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﺣـﺪود  ۷۶درﺻــﺪ از ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎ ،دﭼـﺎر ﮐﺎﻫﺸــﯽ ﻣﺤﺴـﻮس در ﻣﺼــﺮف ﻣﺮغ ،ﺣـﺪود  ۷۱درﺻـﺪ از
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺼـﺮف ﺑﺮﻧﺞ ۶۱ ،درﺻـﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف در ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺣﺪود  ۴۲درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎرﺷﺪﮔﺎن،
ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را در اﯾﻦ دوره ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﺮاﺳﺎن آﻧﻼﯾﻦ  ۸۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻌـﺎون ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﮐﺸـﻮر :ﻧـﻮﺑﺖ ﻫﺸـﺘﻢ وام ﺿـﺮوری ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﮐﺸـﻮری اﻣﺮوز
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد


ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۶۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام  ۲۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ؟
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۱

 ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺮگ از اوراق ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮده و در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  ۷۳ﻫﺰار
ﺗﻮﻣــﺎن رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ .ﺑﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس ،زوﺟﯿـﻦ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ وام  ۲۴۰ﻣﯿﻠﯿـﻮﻧﯽ ﻣﺴــﮑﻦ و ﺟﻌـﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺣـﺪود  ۳۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۶۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺗﻮرم ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم دوازدهﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ


ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ورود ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر


ﻓﺮارو  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دﺳﺘﻮر ﻣﻬﻢ روﺣﺎﻧﯽ درﺑﺎره واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ
 رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ،ﻫﻢ از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﺮد و ﻫﻢ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ درﺧﺼﻮص
ﺧﺮ ﯾﺪ واﮐﺴﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻓﺮارو  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

)وﯾﺪﺋﻮ( ﺷﺎﻫﯿﻦ؛ اﯾﻤﻦﺗﺮ ﯾﻦ ﺧﻮدروی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
 در ﯾﮑﯽ از آﺧﺮ ﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑﺮ روی ﺳـﺎزه »ﺷـﺎﻫﯿﻦ« در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﻤﻨﯽ ﺳـﻨﺠﯽ اروﭘـﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼـﻮل ﺟﺪﯾـﺪ ﺳـﺎﯾﭙﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺗﺴﺖ  R۹۵اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ECEﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

 ۲۱ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻮرﺳﯽ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻌـﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اداﻣﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ۲۱ ،ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ  ۶ﻣﺎﻫﻪ و ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی و  ۴ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺎ درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ  ۵۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
 ﻣﻌـﺎون ﮐـﻞ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗـﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧـﺎ ،ﻋﺎدﻻـﻧﻪ و ﺑﺮاﺳـﺎس اﺻـﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮز ﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﯾﻮرو ﮐﺎﻫﺶ و ﭘﻮﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
 ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۲

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آرد و ﻧﺎن ﮔﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ دوﻟـﺘﯽ اﯾﺮان اﻋﻼـم ﮐﺮد ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه ﮔﻨـﺪم ﮐﻪ ﻣـﺎده اوﻟﯿﻪ ﻧـﺎن اﺳﺖ ،ﻫﯿـﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم و آرد ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﺘﻞ ﻧﻮﻋﺮوس  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺐ ﻧﺎﻣﺰدی در ﻣﺸﻬﺪ
 ﺟـــﻮان  ۲۰ﺳــﺎﻟﻪ ،ﻧــﺎﻣﺰد  ۱۵ﺳــــﺎﻟﻪ اش را در ﻣﺸــــﻬﺪ ﺧﻔــــﻪ ﮐﺮد و ﺷــــﺒﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺰل
ﮔﺮ ﯾﺨﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮ آﻧﻼﯾﻦ  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ
 ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژ ﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dدر ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﺑ ﻪ ﮐ ﺮ وﻧ ﺎ ﻣ ﺒ ﺘ ﻼ ﺧ ﻮا ﻫ ﻨ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی :اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻨﯽﺳﺎزی را دار ﯾﻢ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣـﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻨﯽﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ راﮐﺘﻮر را دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻃﺮح اﻗﺪام راﻫﺒﺮدی دﯾﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ در اﺟﺮای آن ﻣﺸﮑﻠﯽ رخ ﻧﺪﻫﺪ.
اﯾﺴﻨﺎ  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎدم درﮔﺬﺷﺖ
 ﻣﺤﻤــﺪ ﺧــﺎدم ﭘﯿﺸــﮑﺴﻮت ﺑﺎﺳــﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸــﺘﯽ اﯾﺮان و ﭘــﺪر اﻣﯿﺮرﺿــﺎ و رﺳــﻮل ﺧــﺎدم ﺑــﻪ دﯾــﺎر ﺑــﺎﻗﯽ
ﺷﺘﺎ ﻓ ﺖ.
اﯾﺴﻨﺎ  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ۲۲۰ :ﺗﻦ ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﻮز ﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
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۳

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﭘﯿﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ
ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘ ﻮﯾﺎ

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ا ﮐ ﻮﻧﺎ
ﭘﺮس

آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮآوران

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺻﺒ ﺢ
ﺗﻬﺮان
ﻧ ﯿ ﻮ زﺑﺎﻧ ﮏ

ﻋ ﺼﺮ
ا ﻋ ﺘﺒﺎ ر

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺗﺎزه

اﯾﺒﻨﺎ

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ
آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ دآﻧ ﻼ ﯾ ﻦ
ﺑﺎﻧ ﮏ
ﺑﺮﺗﺮ

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ آزادی

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی
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۲۰

روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺒﺰ

۲

۴

۳
آذر
۱۳۹۹
۱۵:۱۹

ﭘﯿﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ
۰

 ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ دآﻧ ﻼ ﯾ ﻦ /

 ۲۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎ

۱۱۲۰۰۰ 

ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼـﯾﻦ ،ﻣﺘـﻦ ﭘﯿـﺎم ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴـﯿﺞ ﺑﻪ ﺷـﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ":ﺑﺴـﯿﺞ ﺷـﺠﺮه ﻃﯿﺒﻪ
اﺳﺖ" اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(ﭘﻨﺠﻢ آذرﻣﺎه ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺑﺴـﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀـﻌﻔﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻓﻘﯿﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻧﺮا ﺷﺠﺮه ﻃﯿﺒﻪ و ﻟﺸﮕﺮ ﻣﺨﻠﺺ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در آن داﻧﺴﺖ.
ﻧﮕـﺎه آﯾﻨـﺪه ﻧﮕﺮ ﻣﻌﻤـﺎر اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺗﺎﺳـﯿﺲ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟـﺢ او ﺑﺮای ﺗـﺪاوم ﺑﺨﺸـﯽ ﺑﻪ رﺷـﺪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎل ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺳـﺎز درﺧﺖ ﺗﻨـﺎوری ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﺰﻧﮕﺎﻫﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺮای رﺷـﺪ و ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﺛﻤﺮ
دا د ه ا ﺳ ﺖ .
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕـﺎن اﯾﻦ ﻧﻬـﺎد ﻣﻘـﺪس در اﻗﺼـﯽ ﻧﻘـﺎط ﮐﺸﻮر ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﻮاره ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻮده اﻧـﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺧﻮد در
ﻫﺮ ﮐﺴﻮت و ﺟﺎﯾﮕﺎه و در ﺻﻨﻮف و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﻧﺎم اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﺴــﯿﺞ را ﺑـﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎﻫــﺪان ﻣﺨﻠﺺ اﯾـﻦ ارﺗﺶ ﺑﯿﺴـﺖ ﻣﯿﻠﯿـﻮﻧﯽ در ﺟــﺎی ﺟـﺎی اﯾﺮان ﻋﺰ ﯾﺰ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ ﮔﻔﺘـﻪ و
درﺧﺸﺶ آﻧﺎن را در ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.
ﻋ ﻠ ﯽ ﺻﺎﻟ ﺢ آﺑﺎ د ی
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘ ﻮﯾﺎ
ﺻﺒ ﺢ
ﺗﻬﺮان
ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۳
آذر
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز
ﻋ ﺼﺮ
ا ﻋ ﺘﺒﺎ ر

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﺑﺎﻧ ﮏ
ﺑﺮﺗﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮآوران

اﯾﺒﻨﺎ

آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

ﻋ ﺼ ﺮ ﻣﺎﻟ ﯽ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻧ ﯿ ﻮ زﺑﺎﻧ ﮏ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

د ﯾ ﻮا ن ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺒﺰ /
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اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺗﺎزه

ﻧ ﻘ ﺪﯾﻨ ﻪ

ا ﮐ ﻮﻧﺎ
ﭘﺮس

آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ آزادی

۵

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺴـﻌﻮد ﻋﯿـﺪﯾﺎن ﭘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻧﮕﺎه وﯾﮋه
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
اﺳـﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻗﺎﯾﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش وﻃﺮح ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺗﺎ  ۲ﺳﺎل و ﻃﺮح ﻫﺎ ﺗﺎ  ۷ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻋﯿـﺪﯾﺎن ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ در ﺧـﻮاﺳﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻏﺰال ﺻــﻨﺪوق
ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻧﺎﺗﻖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﭘـﺬﯾﺮد و ﻋﻼـوه ﺑﺮ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘـﺪاول ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق ﻫﺎی ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎل از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺒﺎدﯾـﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧـﮏ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸـﺎوره ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪات ارزی ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ از دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان راﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وی اﻓﺰود:
از ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﺎدل در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪه
اﯾـﻢ ﻋﯿــﺪاﻧﯿﺎن از ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺑﺎﻧــﮏ ﺧــﻮاﺳﺖ ﺗــﺎ در ﻃــﻮل ﺳــﺎل و ﻫﻨﮕــﺎم ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺻــﻮرت ﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻــﻧﻪ ﺧــﻮد ﺑﺎ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده و ﺷـﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺣـﺪ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ
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