ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۱3ﻣﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﻓﺮارو  ۱۰۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

داﻣﺎد وز ﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ
 ﻋﻠﯽاﺷـﺮف ر ﯾﺎﺣﯽ ،داﻣﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺖزاده ،وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻓﺴﺎد ۶.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﮐﻪ
در درون اﯾﺮان ﻣﺘـﻮاری و اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻤﻨـﻮعاﻟﺨﺮوج ﺑـﻮد ،ﺣﺎﻻـ ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻋﻼـم دادﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺧـﺎرجﮐﺸـﻮر ﮔﺮ ﯾﺨﺘـﻪ و زودﺗﺮ از ﺧـﻮدش ﺧـﺎﻧﻮادهاش را
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب  ۹۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

وز ﯾﺮ ﺑﻬـﺪاﺷﺖ :وﻗـﺘﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ روزاﻧﻪ  ۳۰ﻧﻔﺮ ﺑـﻮد ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮگ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را در ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی
ﮔ ﻔ ﺘ ﻢ | ﺳﺎ ﯾ ﺖ اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب
 ﻧﻤﮑﯽ اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺟﻬﺎن ادﻋﺎ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳـﺪ ،از ﺟﻬـﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪی او ،ﭼـﻮن اﯾﻦ وﯾﺮوس ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗﺮ ﯾﻦ وﯾﺮوﺳـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨﻮن در ﺟﻬـﺎن وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻣﺮگ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رواﯾﺘﯽ از ﺧﻠﻮت رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮی ﺧﺒﺮﮔﺎن
 ﺟﺪﯾــﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒــﺎر ،ﺗﺼــﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠـﻢﻫــﺎ از داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸــﮕﺎهﻫـﺎی ﺳﺮاﺳــﺮ
ﮐ ﺸﻮر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮﭘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد /ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ
 ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﺮدم اﺻـﻔﻬﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﮐﺎﻻﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را
ا ز ا ﻗ ﺸ ﺎ ر آ ﺳ ﯿ ﺐ ﭘ ﺬ ﯾ ﺮ ﺟ ﺎ ﻣ ﻌ ﻪ دا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
آﻓﺘﺎب  ۷۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﮐﻮﻟﺮ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﻨﺎ اﻃﻬﺮ اﺳﺖ
 ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ای در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﯿﻨﺎ اﻃﻬﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
اﺑ ﻌ ﺎ د ا ﯾ ﻦ ﺣ ﺎ د ﺛ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ دا د .
آﻓﺘﺎب  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﺮاﯾﺪ در ﺑﺎزار راﮐﺪ ﺧﻮدرو  ۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرد
 ﺑﺮرﺳـﯽ روﻧـﺪ ﺑـﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎ در ﺑـﺎزار ﺑـﺎ ﺷـﯿﺒﯽ ﻣﻼـﯾﻢ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺒﻮد ﻣﺸـﺘﺮی و ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪن ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوشﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ از  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱3ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۱

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت راه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺧﺎﻧﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 اﺳـــﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧـــﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن و ﻧﯿﺮوﻫــﺎی اﻧﺴــﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ وزارت راه ﺗﺎﮐﯿـــﺪ ﮐﺮد و آن را ﺟﺰو وﻇــﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣــﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮد.
آﻓﺘﺎب  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ :ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب اﺳﺪ ﺑﯿﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
 ﻣﺮﮐﺰ رﺳـﺎﻧﻪ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎرات اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ اﺳـﺪﺑﯿﮕﯽ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻔـﺖ ﺗﭙﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮ ﯾﻮرﻣﺎه داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻋﻼم ﺷﺪ
 رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳــﻨﺠﺶ و ﭘـﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣﻮزﺷــﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﻧﻬـﺎﯾﯽ و ﺷــﯿﻮه ﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت داﺧﻠﯽ ،ﺟﻬﺶ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺷﻬﺮ ﯾﻮر  ۹۹را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
 ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﮔـﻮدرزی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﺎن ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺴــﻠﺢ ﺑـﺎ اﻋﻼـم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮔﻔـﺖ :در راﺳــﺘﺎی ﺳـﯿﺎﺳﺖ ارﺗﻘـﺎی ﺧـﺪﻣﺎت
ﺧﺮﺳـﻨﺪﺳﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ دﻫﻪ وﻻﯾﺖ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﻮد.
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۲

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺰودی در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﻮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ آزادی

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۳

ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺰودی در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﻮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ
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روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ آزادی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

۳

۱

ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ

۳

۱۲
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺰودی در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت ﻧﻮ

۰۷:۰۰

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و
وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣـﻮال ﻣـﺎزاد ﻧـﺪارد ،ﮔﻔﺖ :داراﯾﯽﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺎ دارد ﻣـﺎزاد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣـﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎﺳﺖ ز ﯾﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را از
ﻃﺮ ﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از راه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
او اداﻣـﻪ داد :ﺑﺨﺸــﯽ از ﺳــﻬﺎم ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ را در راﺳـﺘﺎی ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
ﺷﺮﮐﺖ "ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن" ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ اﺳﺖ ﮐﻪ
 ۵۰درﺻـﺪ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ و  ۵۰درﺻﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﺰودی در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﺷـﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﻮدآوری ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﻧﺸـﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷــﺪه اﺳـﺖ و ﺳــﻬﺎم اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ دوﻟـﺘﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﺳــﻬﺎم آن ﻗـﺎﺑﻞ
وا ﮔ ﺬا ر ی ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ .
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﻧـﻖ ﺑـﻮرس ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ
ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،ﻓﻮﻻـد و ﺳـﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ دوﻟﺘﯽ دارﻧـﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﻮﻧـﺪ ﺗﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷـﺘﻪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ را وارد ﺑﻮرس ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎﻣﺸﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﺸﻮر
اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﻫـﻢ در ﺑـﻮرس ﺷﺎﻫـﺪ روﻧـﻖ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد و ﻫـﻢ در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﻫـﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺧ ﻮا ﻫ ﯿ ﻢ ﺑ ﻮ د .
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾـﺎن ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ اﻟﺰام ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓﻫـﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴـﺘﮕﯽ
دارﻧﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن و ﻓﺮوش ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن و اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﻮ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱3ﻣﺮداد ۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ آزادی

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

۴

۱۲
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺰودی در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ آزادی /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت ﻧﻮ

۰۷:۰۰

ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺰودی در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و
وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻮرس اﺳﺖ.
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱3ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﻮال ﻣـﺎزاد ﻧـﺪارد ،ﮔﻔﺖ :داراﯾﯽ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺎ دارد ﻣـﺎزاد ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎﺳﺖ ز ﯾﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را از
ﻃﺮ ﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از راه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺸـﯽ از س ﻫـﺎم ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را در راﺳـﺘﺎی ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن" ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ اﺳﺖ ﮐﻪ
 ۵۰درﺻـﺪ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ و  ۵۰درﺻﺪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﺰودی در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎ | ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﻮد آوری ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﮐﺸـﻮر ﺗﺎﺳــﯿﺲ ﺷــﺪه اﺳـﺖ و ﺳــﻬﺎم اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ دوﻟـﺘﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﺳــﻬﺎم آن ﻗـﺎﺑﻞ
وا ﮔ ﺬا ر ی ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ .
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ روﻧـﻖ ﺑـﻮرس ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ
ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ،ﻓﻮﻻـد و ﺳـﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ دوﻟﺘﯽ دارﻧـﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﻮﻧـﺪ ﺗﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷـﺘﻪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ را وارد ﺑﻮرس ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎﻣﺸﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﺸﻮر
اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻗـﺪام ﻫـﻢ در ﺑـﻮرس ﺷﺎﻫـﺪ روﻧـﻖ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد و ﻫـﻢ در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﻼـن ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﻫـﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺧ ﻮا ﻫ ﯿ ﻢ ﺑ ﻮ د .
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی در ﭘﺎﯾـﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻟﺰام ﺷﻮد ﺗـﺎ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻫـﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴـﺘﮕﯽ
دارﻧـﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن و ﻓﺮوش ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻬﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺷﺎن و اﯾﺠﺎد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻫﺎی
ﮐﻼن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻧﻮ

۱۲
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۰۹:۵۷

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب
ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۳۰۰ﺗﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،اﯾﻦ واﺣﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳـﺖ؛ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬـﺎده ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮد و اﻣﯿـﺪوار ﯾﻢ ﺑـﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﻣﺎه آﺗﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱3ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۶

دوﺑﺎره از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
 ﺳـﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻗﺮ ﯾﺸﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﮕـﺎه اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫـﺪف ﮔـﺬاری اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮای دوﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮدن ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋـﺪت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
دا د ه ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮﭘﺎﺷـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۹۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۳۰۰ﺗﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،اﯾﻦ واﺣﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﯿﺮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﯾﺰه ﭘﮕـﺎه
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑـﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺻـﺎدرات ﻣﺤﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬـﺎده ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ از
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮد و اﻣﯿـﺪوار ﯾﻢ ﺑـﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﻣﺎه آﺗﯽ،
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دوﺑﺎره از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻗﺮ ﯾﺸـﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﺷـﺪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﮕـﺎه اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫـﺪف ﮔـﺬاری اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺮای دوﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮدن ﺻــﺎدرات در ﺳــﺎل ﺟــﺎری ،ﻗــﻮل ﻣﺴﺎﻋــﺪت در زﻣﯿﻨــﻪ ﺗﺨﺼــﯿﺺ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻨﮕــﺎه
ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی دا د ه ﺷ ﺪ ه ا ﺳ ﺖ .
د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ ﻣ ﻨ ﺘ ﺸ ﺮ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ ،در ﭼﻨـﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺷـﺎﯾﻌﻪای ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه ﮐﻪ در ﺻـﻮرت اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﻣﺰ ﮐـﺎرت ﺑﺎﻧـﮏ را اﺷـﺘﺒﺎه

زدﯾـﺪ و ﮐـﺎرت ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﮐﻠﯿـﺪ اﻧﺼـﺮاف را زده و ﺳـﭙﺲ ﮐﻠﯿـﺪ ﺻـﻔﺮ را
اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿــﺪ ﺗـﺎ ﮐـﺎرت ﺷــﻤﺎ را ﭘﺲ ﺑﺪﻫـﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را
ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺎ ﺧﺪاﻣﯿﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱3ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺧـﺪاﻣﯿﺎن درﺑﺎره ادﻋﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز ﮔﻔﺖ :ﺿـﺒﻂ ﻧﻤﻮدن
ﮐـﺎرت ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺳﻮﺋﯿـﭻ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐـﺎرت ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸـﮑﻞ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﻣـﻮرد ﺗﺎﯾﯿــﺪ و اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳـﺖ ﻣﺴــﺪود ﻧﻤـﻮدن ﮐـﺎرت ﭘﺲ از ورود ﻣﺘـﻮاﻟﯽ  ۳ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑـﺎ رﻣﺰ
ا ﺷ ﺘ ﺒ ﺎ ه ا ﺳ ﺖ ؛ ﺑ ﺮ ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ ا ﺳ ﺎ س ا ﯾ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ﺻ ﺤ ﺖ ﻧ ﺪا ﺷ ﺘ ﻪ و ﯾ ﮏ ﺷ ﺎ ﯾ ﻌ ﻪ ا ﺳ ﺖ .
@keleshternews
#ﺷﺎﯾﻌﻪ#ﮐﺎرت_ﺑﺎﻧﮑﯽ#ﻋﺎﺑﺮ_ﺑﺎﻧﮏ#ﻋﻠﻤﯽ#ﻧﺠﻮم#ﻓﮑﺖ#داﻧﺴﺘﻨﯽ
@blackeholes

۱۲
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۰۰:۰۱

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ
 ﺧﺒ ﺮ ﻃ ﻼﯾ ﯽ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺷﻬﺮدار اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ

اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻬﺮ در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺷـﻬﺮی اردﺑﯿﻞ  ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ﺷﻬﺮدار اردﺑﯿـﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺤﻮه
ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ دارﻧـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺷـﻬﺮ در دﺳـﺘﻮر
ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﻗﺮار دارد.
ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻃﻼـﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺷــﻬﺮ ،ﺣﻤﯿــﺪ ﻟﻄـﻒ اﻟﻠﻬﯿـﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻤﮑـﺎری ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻬﺮ و ﺷـﻬﺮداری اردﺑﯿـﻞ درﺳـﺎل ﺟـﺎری وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﺷـﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود:در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ و ﺑﺮ
اﺳـﺎس ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﺷـﺪه ،ﺑـﻪ زودی ﺑﺨﺶ ﮔﺴـﺘﺮده ای از ﻣﺮاودات ﻣـﺎﻟﯽ ﺷــﻬﺮداری اﯾـﻦ ﮐﻼﻧﺸــﻬﺮ در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻬﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان دارد،ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ در
ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺷﻬﺮی ،ﻫﻤﻮاره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻟﻄـﻒ اﻟﻠﻬﯿـﺎن ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻧﺤـﻮه ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻗﺸـﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎی
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺷـﻬﺮ ﺑﺎ ﺷـﻬﺮداری ﻫﺎی ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺰ ﯾﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ روﺑﻪ رو
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﻗﻮی از ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﻬﺮی داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱3ﻣﺮداد ۱۳۹۹

۸

 :leyla Previous ۱۳۹۹-۰۵-۱۱ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿـﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :روﻧـﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان  :Nextدر ﻧــﺎﻣﻪای ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﺣﺠـﺖاﻟـﻪ ﺻــﯿﺪی ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ؛ ﻗــﺪرداﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﺧﺮاﺳﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان About leyla
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