ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
آﻓﺘﺎب  ۹۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن  ۶۰ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را در اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ؛  ۵۷۱۰ﻓﻮﺗﯽ و  ۹۰۴۸۱ﻣﺒﺘﻼ ﺗﺎﮐﻨﻮن
 ﺟﻬﺎﻧﭙﻮر ،ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :از دﯾﺮوز ﺗﺎ اﻣﺮوز  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۹و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ  ۱۱۵۳ﺑﯿﻤﺎر
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۶۰ ،ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.

ﻓﺮارو  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﻪ زودی ﻣﺮغﻫﺎ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ!
 ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣﻮﺳـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﻏـﺪاران ﻣﯿﻬﻦ اﯾﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ را ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ اﻋﻼـم ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ
ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﻣﺼـﺮف ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ  ۳۰ﺗـﺎ  ۳۵درﺻـﺪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾـﺪ؛ اﯾﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘـﺬﯾﺮاﯾﯽ ،رﺳـﺘﻮرانﻫﺎ،
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿـﻪ ﻏـﺬا و ﻓﺴـﺖﻓﻮدﻫـﺎ ،ﻋـﺪم ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳـﻢ ﻋﺮوﺳـﯽ و ﺧﺘـﻢ و  ...ﺑـﻮد و ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﺮغ در ﺑـﺎزار ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﺳـﺪ .در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ وﻗـﺘﯽ ﻣﺮﻏـﺪاران ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺧﻮد را ﮐﻪ از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺟﻮﺟﻪﻫـﺎ را ر ﯾﺨﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و واﺣﺪﻫﺎ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺧﺮ ﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.

اﮐﻮﻓﺎرس  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ


اﮐﻮﻓـﺎرس :وز ﯾﺮ ﮐـﺎر در ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﺧﻄـﻮط ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘـﺎرسﺧـﻮدرو از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ز ﯾﺮﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙـﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﮐﻤـﮏﻫـﺎی

ﺧﻮﺑﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد  ۶۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻌﺮﻓﻪ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرات ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﻋﻼم ﺷﺪ


ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

واﮐﻨﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
 وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮ وزارت ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮ ﯾﮑﺎ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ  ۸۱ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزی
 ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺟﺎ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸـﻤﻮﻻن ﻏﺎﯾﺐ و ﻏﯿﺮﻏﺎﯾﺐ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۵۵ﺗﺎ  ۱۳۸۱را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱

 ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳـﻘﻒ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ درﺧﺼﻮص اراﺋﻪ
ﺗﺴــﻬﯿﻼت اداﻣـﻪ دارد؛ ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑــﺎ ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ﺳــﻮد ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ زودی ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺟﺮای دﻗﯿـﻖ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻈــﺎرت
ﺟﺪیﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ!
" ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون" رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ اش داغ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ
"رودوﻧـﮓ ﺳـﯿﻨﻤﻮن" ارﮔـﺎن رﺳـﻤﯽ ﺣﺰب ﺣـﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺮه ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ »ﺳﺎم ﺟﯿﻮن« ﺗﻼش
ﮐﺮده اﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ  ۵۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ دوﺷﻨﺒﻪ  ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮن
 دوﺷﻨﺒﻪ  ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽﺷﺎن را ﺑﻪ روال ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮ ﯾﻊ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ
 ﮐﺮ ﯾﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ–  ۱۹ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  RT-PCRﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻫﺰار ﯾﻮرو از آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۲

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۵

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۶

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۷

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۸

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۴

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ
ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات
ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

۹

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾ ﺒ ﻨ ﺎ

۶

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺟﻤﻠﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

ﺟﻤﻠﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه
ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺒﺮ داد :داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در
اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

۶

۶

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۶

۵

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺟ ﻤﻠ ﻪ

۶

ﺟﻤﻠﻪ

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺟﻤﻠﻪ

ﻋﺼ ﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

۶

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺟﻤﻠﻪ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۶

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۵

۱۶

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ /ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻨﺎوران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ  -ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز
اﯾﺴﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

ﻋﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒ ﺎ ر

۴

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۳

ﻣ ﻤ ﺘﺎز ﻧ ﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﻛﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎد ﺑﻮرﺳﯽ
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۴

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۳

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۳

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۱

ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺷﻌﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺼ ﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﻧ ﻘ ﺪﯾ ﻨ ﻪ

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎد ﺑﻮرﺳﯽ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺟﻤﻠﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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۳

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﺧﺒﺎر ﺳﺘﻮن

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﯾ ﺒ ﻨ ﺎ

۶

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۱۷

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۱۰

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ا ﯾ ﺮا ن ﭘ ﺮﻫ ﯿ ﺰ ا ز ﺣ ﻀ ﻮ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ د رﺷ ﻌ ﺐ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﻪ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ﻫ ﻤ ﺮا ه
ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۴۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻋﺼﺮ ﻣﺎﻟﯽ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼﺎد  -ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن ۱۳۹۸

راه اﻧـﺪازی ﺷـﺪ ،اﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﯿﻮه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .
 ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن ۱۳۹۸
راه اﻧـﺪازی ﺷـﺪ ،اﻣـﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻧﺴﺨﻪ وب https://mbn.edbi.ir :
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه

۷
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ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺒﻨﺎ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﭘ ﺮﻫ ﯿ ﺰ ا ز ﺣ ﻀ ﻮ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ د رﺷ ﻌ ﺐ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﻪ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ﻫ ﻤ ﺮا ه ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 اﯾﺒﻨﺎ /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۰۸:۵۵

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۸

ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﭽﻮن

ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ وب https://mbn.edbi.ir :
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۱۰

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺗ ﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ا ﯾ ﺮا ن د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ
ﺗﺴﻬ ﯿﻼت
 ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳـﻂ

اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۱۳۹۸
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۹

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳـﻂ
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺟﻤﻠﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
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۷
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۱۳۹۹
۱۰:۰۹

د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ﺑ ﺪ و ن ﻣ ﺮا ﺟ ﻌ ﻪ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت د ر ﯾ ﺎ ﻓ ﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ
 ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ /

۰

۰

۳۰۰۰۰ 

 ۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـــﺎه ﺧــﺒﺮی ﻋﺼـــﺮ ﻣــﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﺴـــﯿﻦ ﺣﺴـــﯿﻨﯿﺎن ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺑــﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸـﻮر و ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣـﻮاد ﺿــﺪ ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪه،
ﮐﯿﺖﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و  ...ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗــﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧــﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺒ ِﻨﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۷
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻠﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و …ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘـﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻــﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧــﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

۲۲

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
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ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ
ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۱۳۹۸
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
 ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾـﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت  -ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۷
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ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺟﻤﻠﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

رﺋ ﯿ ﺲ ا د ا ره ﮐ ﻞ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺧ ﺒ ﺮ د ا د  :د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه
ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت
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ﺗﻬﺮان )ﭘﺎﻧﺎ(  -ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺗﻬﺮان )ﭘﺎﻧــﺎ(  -ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑــﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﺑـﺎﻧﮏ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷـﺮط از ﺷـﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻓﻨﺎوری
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۵۱

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
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اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز:ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه اﻃﻼــع رﺳــﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ)اﯾﺴــﺘﺎﻧﯿﻮز( ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿــﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺘـﻮان ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﻮﺛﺮی از اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾﻦ ﻫـﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼـم ﮐﺮد ﺑـﺎ اﺑﻼـغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘـﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘـﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷـﺮط از ﺷـﺮوط ﻻزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۹:۱۸

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺟﻤﻠﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ﭘ ﺮﻫ ﯿ ﺰ ا ز ﺣ ﻀ ﻮ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ د رﺷ ﻌ ﺐ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﻪ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ
ﻫ ﻤ ﺮا ه ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن ۱۳۹۸

راه اﻧـﺪازی ﺷـﺪ ،اﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﯿﻮه ﻫـﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .
 ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن ۱۳۹۸
راه اﻧـﺪازی ﺷـﺪ ،اﻣـﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ

ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻧﺴﺨﻪ وب https://mbn.edbi.ir :
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۹:۲۵

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﭘ ﺮﻫ ﯿ ﺰ ا ز ﺣ ﻀ ﻮ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ د رﺷ ﻌ ﺐ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﻪ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ﻫ ﻤ ﺮا ه ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت”ﻧﺴـﺨﻪ وب” ” ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ” IOSو “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ” در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
 ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧـﺪازی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت”ﻧﺴـﺨﻪ وب” ” ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ” IOSو “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ” در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ وب https://mbn.edbi.ir :

ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ  ۴۸۳۳۱۷ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ در

ﻓﺼﻞ ﮐﺮوﻧﺎ:
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۹:۴۷

ﭘ ﺮﻫ ﯿ ﺰ ا ز ﺣ ﻀ ﻮ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ د رﺷ ﻌ ﺐ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﻪ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ﻫ ﻤ ﺮا ه ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر /

۰

 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

۱۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧـﺪازی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر« ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟـﺪﯾﺪ
ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ وب https://mbn.edbi.ir :
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

اﯾﺒﻨﺎ

ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ ی ﺣ ﻮ زه ﻣ ﻬ ﺎ ر ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ د ر ا و ﻟ ﻮ ﯾ ﺖ ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۰۷:۰۰

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۲۸

وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷـﺮط از ﺷـﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۳:۳۷

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ا ﺧ ﺘ ﺼ ﺎ ص ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ﺻ ﺎ د را ﺗ ﯽ ﺑ ﻪ د ا ﻧ ﺶ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎ ن ﻫ ﺎ  /ﺣ ﻤ ﺎ ﯾ ﺖ ا ز ﻓ ﻨ ﺎ و را ن ﺑ ﺮا ی ﺣ ﻀ ﻮ ر
د ر ﺑ ﺎ زا رﻫ ﺎ ی ﺟ ﻬ ﺎ ﻧ ﯽ  -ﺟ ﺪ ﻳ ﺪ ﺗ ﺮ ﻳ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر ا ﻳ ﺮا ن و ﺟ ﻬ ﺎ ن ﻣ ﻤ ﺘ ﺎ ز ﻧ ﯿ ﻮ ز
 ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز /
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 ۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﻨﺎ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﭘـﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨـﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳـﻤﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌـﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻨـﺎور و ﻣﺤﻘﻘـﺎن ...ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﺨﺒﮕﺎن ۱۸م دﯾﻤﺎه  ،ﺑﯿﻨﺎ -ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﻌـﺎون ﮔﻔﺖ ﮐـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬـﺎی ذﯾﺮﺑـﻂ در اﻣﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﻨـﺪ ﯾﺎ ...ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن | ﭼﺎپ |
ﺷﻨﺒﻪ  ۰۱ﻣﻬﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳:۴۱ﺑﯿﻨـﺎ -ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل از اﯾـﺪه ﻫﺎو ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﮐﻪ دارای اوﻟﻮﯾﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ...ﺗـﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش اﻓﺰودﮔﯽ ﺑﺮای
ﺻـﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻧﺴـﺮ ﯾﻦ ﺳـﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره و
ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻢ ﺗـﺎ ﻋﻤـﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  ۱۴۲۰ﻃﺮح ﻓﻨـﺎوراﻧﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،اﻓﺰود :ﺑﺴـﯿﺎری از ﻃﺮح ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻋﻠـﻢ ﺗـﺎ ﻋﻤـﻞ ...اﻋﻄـﺎی وام  ۳ﺳــﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺣـﻮزه I T ۰۸اردﯾﺒﻬﺸـﺖ،

رﺋﯿﺲ

ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت از اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ...ارﺗﺒـﺎط ﻋﻠـﻢ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣـﻮﺟﺐ روﻧـﻖ ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ 'ﺑﻬﻤﻦ
وﮐﯿﻠﯽ' روز ﭘﻨﺠﺸـــﻨﺒﻪ در ﻣﺤــﻞ ﭘﮋوﻫﺸــﮑﺪه اﺳــﺎﻧﺲ ﻫــﺎی ﻃــﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﺎﺷــﺎن در ﮔﻔــﺖ و ﮔــﻮ ﺑــﺎ اﯾﺮﻧــﺎ ،ﮔﻔــﺖ:
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 ﻣﺤﻤــــﺪ ﻣﻬــــﺪی ﻧﮋاد ﻧــــﻮری ﻣﻌــــﺎون ﭘﮋوﻫﺸــــﯽ وز ﯾﺮ ﻋﻠـــﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘــــﺎت و ﻓﻨــــﺎوری در ﮔﻔﺘﮕـــﻮ ﺑــــﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕــــﺎر ﺻــــﻨﻔﯽ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۲۹

آﻣﻮزﺷـﯿﻤﻤﺘﺎزﻧﯿﻮز ،ﮔﻔـﺖ... :ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ ﺷـﺪ ۰۱م اﺳـﻔﻨﺪ  ،دﮐـﺘﺮ ﺳـﻠﻄﺎن ﺧـﻮاه از اﻧﻌﻘـﺎد
ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ...وام  ۲۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎردی ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ۲۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ،ﺑﯿﻨـﺎ -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۹۱ﺑــﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۶ﻫﺰار و  ۴۸۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎل
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.


 RSSﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑـﺎ ﻫـﺪف روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻫـﺪف روﻧﻖ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯿﺠﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ :ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ اﺳـﺖ؛ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای دﺳﺘﯿـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻗﻠـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ...ﺳﺎﯾﭙـﺎ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺗـﺎزه ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﮔﺮدآوری ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز :ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی در اﻏﻠﺐ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺎزه ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌـﺎون ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻋﻼـوهﺑﺮ ﻟﯿﺰ ﯾﻨـﮓ داﺧﻠﯽ ،ﻟﯿﺰ ﯾﻨﮓ ﺧﺎرﺟﯽ را
ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻞ در اﻣﺮ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ
ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺎوش ﻣﻠﮑﯽﻓﺮ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ارزی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻓﺰود :در اﯾﻦ
راﺳـﺘﺎ در ﺻـﺪدﯾﻢ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﺧـﺪﻣﺖ و ﺑﺴـﺘﻪ وﯾﮋه ﺻـﺎدرات ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ آﻧﻬﺎ را
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی راه اﻧــﺪازی ﭘﺎﯾﮕــﺎهﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ را ازﺟﻤﻠـﻪ ﺣﻤــﺎﯾﺖﻫــﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق از ﺻــﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻــت داﻧﺶ ﭘـﺎﯾﻪ اﯾﻦ
ﺻﻨـﺪوق داﻧﺴـﺖ و ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻌـﺪادی ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی
ﺧﺼﻮص ﻫﺴﺖ ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻠﮑﯽﻓﺮ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ “ﺳـﻮژو” ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و “ﺑـﺎﮐﻮ” ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾـﺎداور ﺷـﺪ :ﻋﻼـوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ زودی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺻﺎدراﺗﯽ “اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل” ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه “ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن” در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺮار دارد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ وی راه اﻧـﺪازی ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی “ﻋﺮاق“ ،ﻫﻨـﺪ”“ ،ﻋﻤـﺎن” و “ﻗﻄﺮ” ﻧﯿﺰ در دﺳــﺘﻮر ﮐـﺎر ﻗﺮار
دارد.
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨـﮓ ﺗـﺎ ﺑـﺎزار ﯾـﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدﻻت ارزی و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ارز ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑــﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﺎﯾﮕــﺎهﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﮐــﺎرﮔﺰاران ﮐﺎﻣﻼـ ﺧﺼـﻮص ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،در ﺧﺼـﻮص ﻣـﺎﻫﯿﺖ اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫﺎ
ﺗﻮﺿــﯿﺢ داد :ﺑـﺎ راه اﻧـﺪازی اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎ ﻣﺜﻠـﺜﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ،ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن و ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و
ﺷﮑﻮﻓـﺎﯾﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن

ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت آﻧﻬﺎ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ در ﭘـﺬﯾﺮش و ﯾﺎ ﻋـﺪم ﭘـﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت
آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻠﮑﯽﻓﺮ ﺑــﺎ از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ دارد ،ﯾـﺎدآور ﺷــﺪ :ﻫﺮ
ﺷﺮﮐـﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﺎﻟﯽ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣــﺎن ﺑــﭙﺮدازد از اﯾـﻦ رو اﮔﺮ
ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺻـﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺤـﺎد ﺗﺴـﻬﯿﻞ در ﺣﻀﻮر ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن در اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﻣﻘﺮر ﺷــﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎ از ﺳـﻮی ﺻــﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری
ر ﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎراﻧﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺮای دﻓﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻠﮑﯽﻓﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ “ﻟﯿﺰ ﯾﻨـﮓ ﺻـﺎدراﺗﯽ” را از دﯾﮕﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ﺻـﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻧـﺎم ﺑﺮد و اداﻣﻪ داد :ﻟﯿﺰ ﯾﻨﮓ داﺧﻠﯽ
ﻣـﺎ ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﻓﻌـﺎل ﺷــﺪه و ﺗـﺎ  ۸۰درﺻــﺪ ﻣﺒﻠــﻎ ﻗﺮار داد را در ﻗــﺎﻟﺐ ﺗﺴـــﻬﯿﻼت  ۳ﺳــﺎﻟﻪ و ﺑــﺎ ﮐــﺎر ﻣﺰد  ۹درﺻــﺪ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎ اﻋﻄـﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﺰ ﯾﻨـﮓ ﺧـﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﻣﺸـﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﺻـﻨﺪوق
ﻪﻫﺎی ﻻزم را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﺻﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣ 
اﻧﺘﻬـﺎی ﭘﯿﺎم ﻣﻄــﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی دﻧﯿـﺎی وب :اﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ را از دﺳـﺖ ﻧﺪﻫﯿــﺪ :ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم راﯾﮕـﺎن ﮐـﺎر در ﻣﻨﺰل اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﺑﺎ
ﺣﻘـﻮق روزاﻧﻬﺨـﺒﺮ ﻓـﻮری :ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑــﺎﻧﮑﯿﺨﺒﺮ ﻓـﻮری :ارزان ﺷــﺪن ﮔﻮﺷــﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻣﻄـﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒـﻂ :
ﺟﺸـﻨﻮاره ﻋﻠـﻢ ﺗـﺎ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﺎدی از روﻧـﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری در دﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎدی از روﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﺻــﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷــﯿﻤﻤﺘﺎزﻧﯿﻮز ،دﮐـﺘﺮ ﻧﺴــﺮ ﯾﻦ ﺳــﻠﻄﺎن ﺧـﻮاه ﻣﻌــﺎون ﻋﻠﻤﯽ ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺻــﺒﺢ
 . . .ﺻﺎدرات  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـری دارو /اﻣﻀـﺎی ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد ﻓﻦ ﺑـﺎزار ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪود  ۳۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﭘـﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨـﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳـﻤﯽ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌـﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻨﺎور و ﻣﺤﻘﻘﺎن ...ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﺨﺒﮕﺎن ۱۸م دﯾﻤﺎه  ،ﺑﯿﻨﺎ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻌﺎون ﮔﻔﺖ ﮐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در اﻣﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ...ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن
| ﭼـﺎپ | ﺷـﻨﺒﻪ  ۰۱ﻣﻬﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳:۴۱ﺑﯿﻨـﺎ -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل از اﯾـﺪه ﻫﺎو
ﻃﺮحﻫـﺎی ﻧﻮ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ دارای اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ...ﺗـﺪوﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش
اﻓﺰودﮔﯽ ﺑﺮای ﺻــﺪور ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻓﻨـﺎوراﻧﻪ ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣﻬﺮ ،دﮐـﺘﺮ ﻧﺴــﺮ ﯾﻦ ﺳــﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳـﻢ اﻓﺘﺘـﺎح
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻢ ﺗـﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  ۱۴۲۰ﻃﺮح ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه ،اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎری
از ﻃﺮح ﻫــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻋﻠـﻢ ﺗــﺎ ﻋﻤــﻞ ...اﻋﻄــﺎی وام  ۳ﺳــﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺣـﻮزه IT
۰۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ...ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ
ﺻﺎدرات اﺳﺖ 'ﺑﻬﻤﻦ وﮐﯿﻠﯽ' روز ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ در ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧﻠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ...ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۲درﺻـﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ۰۸ام ﺑﻬﻤﻦ ،
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۲درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺖ | ﭼﺎپ | ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۰۸ﺑﻬﻤـﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳:۳۰ﺑﯿﻨـﺎ -ﺑﺎ اﺑﻼغ
ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺷـﻮرای ﭘـﻮل ...اﻫﺘﻤـﺎم ﺟـﺪی دوﻟـﺖ ﺗـﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ۱۳۹۹
ر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر در ﺟﻠﺴـﻪ ﻫﯿـﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﻧـﻮآوری و ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮدر ﯾﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر در اوﻟﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﻫﯿـﺎت
ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ،ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ ...ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺻـﺪور ﻣﺠﻮز ﺷـﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن وزارت ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤــــﺪ ﻣﻬــــﺪی ﻧﮋاد ﻧــــﻮری ﻣﻌــــﺎون ﭘﮋوﻫﺸــــﯽ وز ﯾﺮ ﻋﻠـــﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘــــﺎت و ﻓﻨــــﺎوری در ﮔﻔﺘﮕـــﻮ ﺑــــﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕــــﺎر ﺻــــﻨﻔﯽ
آﻣﻮزﺷـﯿﻤﻤﺘﺎزﻧﯿﻮز ،ﮔﻔﺖ... :ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻـت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺷـﺪ ۰۱م اﺳـﻔﻨﺪ  ،دﮐﺘﺮ ﺳـﻠﻄﺎن ﺧﻮاه از اﻧﻌﻘـﺎد
ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﻧـﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ...وام  ۲۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎردی ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ۲۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ،ﺑﯿﻨـﺎ -ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۹۱ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۶ﻫﺰار و  ۴۸۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ...ﺟﺸـﻨﻮاره ﻋﻠﻢ ﺗـﺎ ﻋﻤـﻞ ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ روﯾـﺪاد ﻓﻨـﺎوراﻧﻪ ﮐﺸـﻮر اﺳﺖ ﺣـﺪود  ۳۱ﻓﻨـﺎور اﺳــﺘﺎﻧﯽ در اﯾـﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ،اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره را ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎر ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﻤﻤﺘــﺎزﻧﯿﻮز ،ﺳــﯿﺪ ﻣﺠﺘـﺒﯽ ﺧﯿــﺎم ﻧﮑـﻮﯾﯽ ﻣﻌـﺎون ﻓﻨـﺎوری و ﻧـﻮآوری ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز در ...وام ۴٫۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮح داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﯿﻨﺎ -در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺻـﻨﺪوق ﺷـﺮ ﯾﻒ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ارزش  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
 RSSﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑـﺎ ﻫـﺪف روﻧﻖ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻫـﺪف روﻧﻖ
اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻠﯿﺠـﺎم ﺟـﻢ آﻧﻼـﯾﻦ :ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ ﻋﻠـﻮم ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣﻬﻢ
اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ اﺳـﺖ؛ ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای دﺳﺘﯿـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻗﻠﻪ ﻫـﺎی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ...ﺳﺎﯾﭙـﺎ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺗـﺎزه
ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﺮدآوری ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز :ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺸﺪﯾـﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی در اﻏﻠﺐ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺎزه ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮاﻗﺘﺼـﺎدی:ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙـﺎ در ﺳـﺎل  ۹۱ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ ﺗﺸﺪﯾـﺪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ...ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی
داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ﮔﺮدآوری ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﻮز ﺑﯿﻨـﺎ :رﺋﯿﺲ اداره اﻣﻮر ﻧﻈـﺎرت ﺑﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۷۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل از ﻣﺤـﻞ ﺧـﻂ اﻋﺘﺒـﺎری ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮای ۱۹
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻤﺘﺎز ...ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻤﺘــﺎز ﻧﯿــﻮز :ﺟﻠﺴــﻪ ﻫﯿــﺎت دوﻟـﺖ ﻋﺼــﺮ ﯾﮑﺸــﻨﺒﻪ ﺑـﻪ ر ﯾــﺎﺳﺖ ﺣﺠـﺖ اﻻﺳــﻼم و اﻟﻤﺴــﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴـﻦ روﺣــﺎﻧﯽ ر ﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و اﻋﻀـﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒـﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﮐﺸﻮر ...اﻋﻄﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪاران ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺪوق از اﺧﺘﺼﺎص وام ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﺧﺮ ﯾﺪاران ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۹۱ﺧﺒﺮداد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮز ﯾﻦ در ﻣﻮرد اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼتدﻫﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۱ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ...ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد
ﻣﺰ ﯾﺖ رﻗـﺎﺑﺘﯽ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع درﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﻣﻬﺪی ﻓﺘﺢ اﻟﻪ در ﻧﺸﺴـﺖ
ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻫـﺪاﯾﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ...
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ
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رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات :داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛
و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
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اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪ :اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿـﺎرات ﺷـﻌﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﻧﺸـﺴﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﺳﺎل
 ۹۹از اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮی در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری و راﻫﺒﺮدی
ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در ﺳﺎل  ۹۹از اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮ ﯾﻊ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻬﺮی ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺿـﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ
ﻓـﻮق اﻓﺰود :در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن اﻋﺘﺒـﺎرات و ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ در ﺗﺮدد و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳـﺘﺎد ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﻮاﺟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﯿـﺎرات ﺷـﻌﺐ در اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ،وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت و ﺑﺨﺸـﺶ
ﺟﺮاﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اﻗـﺪام ﭘﺲ از ﺗـﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری و راﻫﺒﺮدی ،اﺟﺮای ﻣﺆﺛﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮی اﻓﺰود :ﻻـزم اﺳﺖ ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در اﯾﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻧﺸـﺴﺖ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴـﺠﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻌﺐ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای آن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن اﺻـﻠﯽ ﺗﺮ ﯾﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ را اﺟﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﻨﻮان
ﮐﺮده و اﻓﺰود :ﺿــﺮورت دارد ،اﺑﺰارﻫـﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾـﻦ ﺳــﯿﺎﺳﺖ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺘﺎد و ﺷـﻌﺐ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
اﺻــﻐﺮ ﭘـﺎک ﻃﯿﻨـﺖ ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿـﺖ وﺻـﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت در ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎﻧﮑﯽ،
ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺑﺨﺶ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت را وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﮔﺮ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
دارای ﺑـﺪﻫﯽ ارزی ،ﻣﻌـﺎدل ر ﯾـﺎﻟﯽ آن در ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ ﯾـﺪ ارز اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز
ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺸﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﻮرﺳﻨﺪﯾﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ
و ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
در ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻫــﺎ از دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر ﯾـﮏ ﻗــﺪم ﺟﻠـﻮﺗﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺳــﻬﻢ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ از اﻋﻄـﺎی
ﺗﺴـﻬﯿﻼت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳﺖ و در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﮐﻪ ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﯿﺎر
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﺴـﮑﺮی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ
رﮐﻦ در ﺗـﺪوﯾﻦ ﻫﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺮ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﻻـزم اﺳﺖ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺑﺎﻧـﮏ ،ﻣﺤﯿـﻂ ز ﯾﺴﺖ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺟـﺎری ﺑﺮ ﺳـﺮﻧﻮﺷﺖ آﯾﻨـﺪﮔﺎن در ﺗـﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :ﺳـﻬﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎ در دﺳﺘﯿـﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺘﻮازن و ﭘﺎﯾـﺪار اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻧﻬـﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار در اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی را ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد
ﻣﯿﺪاﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ﮐﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ از ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از ﺳﭙﺮده ﻫﺎی
ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ رﺷــﺪ  ۴۰درﺻــﺪی در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻧﯿــﺎز ﺑـﻪ ﺗﻼــش و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﯾﻬــﺎی ﺑﯿﺸــﺘﺮی دارد و در ﺻــﺪد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻌﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
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ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷـﺮط از ﺷـﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ
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 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۰۷:۰۰

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔـﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸـﻮر ،اﻫﻤﯿـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷـﺮط از ﺷـﺮوط ﻻـزم و ﺿـﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ آذﯾﻦ )ﺧﺎذﯾﻦ( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮد را در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﺪال ﺑﺎرﮔﺬاری
ﮐﺮد و ﻃﯽ آن اﻋﻼــم ﮐﺮد آﺧﺮ ﯾــﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣــﺎﻟﯽ ﺷـــﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ دوره  ۹ﻣــﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑــﻪ  ۳۰آذر  ۹۸و آﺧﺮ ﯾﻦ
اﻃﻼﻋــﺎت آﻣــﺎری ﺷــﺮﮐﺖ در اﻣــﻮر ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺮﺑــﻮط ﺑـﻪ دوره ﯾﮑﻤــﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ  ۳۱ﻓﺮوردﯾــﻦ  ۹۹ﺑــﻮده اﺳـﺖ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار اﺳﺖ.
 ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ارز واردات ﻧﯿﺰ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﻮرو  ۱۵ﻫﺰار و  ۵۱۹ﺗﻮﻣـﺎن و ﺑﺮای ﻫﺮ دﻻر  ۱۳ﻫﺰار و ۹۶۵
ﺗﻮﻣﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﮐﮕﻬﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۹ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﯿﻦ  ۱٫۵ﺗﺎ  ۲٫۵درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۸اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز  /ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎن  ۵۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،رﺷﺪ  ۵۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در  ۱۵روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ ﺷﺪه و
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾـﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣـﺎت و ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧﺼـﻮص ﻧﻤـﺎد ﺧﻮد ﭘﺎﺳـﺦ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎدﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﺪال
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮداز ﯾﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ آذﯾﻦ )ﺧﺎذﯾﻦ( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮد را در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐـﺪال ﺑﺎرﮔﺬاری
ﮐﺮد و ﻃﯽ آن اﻋﻼــم ﮐﺮد آﺧﺮ ﯾـﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣــﺎﻟﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑـﻪ دوره  ۹ﻣــﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ  ۳۰آذر  ۹۸و آﺧﺮ ﯾﻦ

اﻃﻼﻋــﺎت آﻣـﺎری ﺷــﺮﮐﺖ در اﻣـﻮر ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دوره ﯾﮑﻤـﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ  ۳۱ﻓﺮوردﯾـﻦ  ۹۹ﺑـﻮده اﺳـﺖ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌـﺪﻧﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮔـﻞﮔﻬﺮ )ﮐﮕﻬﺮ( ﻧﯿﺰ در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷـﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗـﺪان ﭘﺎﺳـﺦ داده
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ،اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺻـﺎدارت ﮐﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و ﮔﻨـﺪﻟﻪ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ز ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺷﻤﺶ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺷـﺮﮐﺖ و ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﯾـﺪﮐﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ارز واردات ﻧﯿﺰ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾـﻮرو  ۱۵ﻫﺰار و  ۵۱۹ﺗﻮﻣـﺎن و ﺑﺮای ﻫﺮ دﻻر  ۱۳ﻫﺰار و ۹۶۵
ﺗﻮﻣﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﮔﻨﺪﻟﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶۳دﻻر و  ۹۹دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﺗﻦ ﺑﻪ روش FOBﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﮕﻬﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۹ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﯿﻦ  ۱٫۵ﺗﺎ  ۲٫۵درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۸اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﺮﮐـﺖ ﮔﺮوه ﮔﺴـﺘﺮش ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﭘﺎرﺳـﯿﺎن )ﭘﺎرﺳـﺎن( ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارش ﺷـﻔﺎفﺳـﺎزی ﺧـﻮد در ﺧﺼـﻮص ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی
ﭘﺮوژه ﻓﺎز  ۲ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﺎز دوم ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم ﺷـﺪه
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﺎرس )ﺛﻔﺎرس( ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﺑـﺎ ﮔﺰارش ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﮔﺰارش ﺗﻔﺴـﯿﺮی ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ دوره  ۶ﻣـﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  ۹۸رخ ﻧـﺪاده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ روﻧﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺿﻤـﻦ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐــﺬب داﻧﺴــﺘﻪ و ﺗـﻮﺟﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪال ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺧﺰر )ﺣﺨﺰر( ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﻃﻼـﻋﯿﻪای ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺎﺷـﯽ از روﻧـﺪ ﻃـﺒﯿﻌﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ در ﺑـﺎزار
ﺳﻬـﺎم داﻧﺴـﺘﻪ واﻋﻼـم ﮐﺮده ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺧﺮ ﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷـﺪه در ﮐـﺪال ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻬﻤﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔـﺎد )وﭘﺎﺳـﺎر( در ﮔﺰارش ﺷـﻔﺎفﺳـﺎزی ﺧﻮد ﻣﯿﺰان ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد در ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﭘـﺎرس آر ﯾـﺎن را
ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﺎرس آر ﯾﺎن را در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  ۱۰درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  ۳۳درﺻـﺪی ﭘﺎرسآر ﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ اﻃﻼـﻋﯿﻪ ،ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﯾـﺪ ارز ﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ و ارز ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺪﻫﯽ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۱۳۹۸ﻣﺒﻠﻎ  ۲٫۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺳـﺎزی اراک ) ﻓـﺎراک( ﻧﯿﺰ دﻟﯿـﻞ ﻧﻮﺳـﺎن ﻗﯿﻤـﺖ  ۵۰درﺻـﺪی ﺧـﻮد را ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺑـﺎزار
اﻋﻼم ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج از اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﮐﺪال در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۳۹

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳۴ 

۷۸۷ 

۲۰ 

۱۰:۴۷

"اﻧﺎ ﻟﻠﻪ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن"
✳ درﮔـﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﻘـﺎﺳﻢ رﺣﯿﻤﯽ اﻧﺎرﮐﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻧـﺪوه ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻓﻌﺎل در
ﻋﺮﺻـﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺷـﺪ؛ از درﮔـﺎه ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل آرزوی ﻣﻐﻔﺮت اﻟﻬﯽ ﺑﺮای روح آن ﻣﺮﺣـﻮم و ﺻـﺒﺮ و ﺷــﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ دار ﯾﻢ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
@int_trade

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

Asretebar
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۲ 

۸۶۰ 

۱۲ 

۱۱:۱۷

ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻓﺼﻞ ﮐﺮوﻧﺎ:
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
@asretebar

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴۰

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

دﻳﻮان اﻗﺘﺼﺎد
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲

۳۰۱۱ 

۲

۱۴:۳۱

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧـﺪازی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
...

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۱۴

ﺑ ﺎ ﻫ ﻤ ﺮا ه ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﻧ ﯿ ﺎ ز ی ﺑ ﻪ ﺣ ﻀ ﻮ ر د ر ﺷ ﻌ ﺒ ﻪ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ
 ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻋﺼـﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ وبhttps://mbn.edbi.ir :ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۴۰

ﭘ ﺮﻫ ﯿ ﺰ ا ز ﺣ ﻀ ﻮ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ د رﺷ ﻌ ﺐ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﻪ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ﻫ ﻤ ﺮا ه ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴۱

 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت”ﻧﺴـﺨﻪ وب” ” ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ” IOSو “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ” در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی اﯾﺮاﻧــﺎ  ،اﻧﺠــﺎم ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬــﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷــﺘﻪ و در ﻗـﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت”ﻧﺴـﺨﻪ وب” ” ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ” IOSو “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ” در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۵۲

ﭘ ﺮﻫ ﯿ ﺰ ا ز ﺣ ﻀ ﻮ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ د رﺷ ﻌ ﺐ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﻪ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ﻫ ﻤ ﺮا ه ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز:ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧـﺪازی ﺷـﺪ ،اﻣـﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز( ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻧﺠـﺎم
ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟـﺪﯾﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ وب https://mbn.edbi.ir :

۷
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۶:۵۰

ﭘ ﺮﻫ ﯿ ﺰ ا ز ﺣ ﻀ ﻮ ر ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ د ر ﺷ ﻌ ﺐ ﺑ ﺎ ﺳ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﻪ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ﻫ ﻤ ﺮا ه ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
 اﺧﺒﺎر ﭘﻮل /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت “ﻧﺴـﺨﻪ وب”“ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ” IOSو “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ” در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎرﭘﻮل ،اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷــﺘﻪ و در ﻗـﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎﺗﯽ ﺑﻪ
روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت “ﻧﺴـﺨﻪ وب”“ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ” IOSو “ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ” در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ وب https://mbn.edbi.ir :

۷
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 ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ /

۰

۰
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻧﻘــﺪﯾﻨﻪ  ،اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷــﺘﻪ و در ﻗـﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت"ﻧﺴـﺨﻪ وب" " ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  " IOSو "ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ" در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺨﻪ وب « » ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  » IOSو »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ در

دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧـﺪازی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺷـﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در
ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺨﻪ وب « » ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  » IOSو »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
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۰

آﺧﺮ ﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑـﻪ روزﺗﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد را در ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽـﻮن ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﻃﻼـ ،ﺳـﮑﻪ ،اﺧﺒـﺎر
ﺑﻮرس ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ

ﺗﺠـﺎرت ﻧﯿـﻮز /ﺑﺮﺧﯽ از ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﻮرﺳـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﻮﺳـﺎن  ۵۰درﺻـﺪی ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر
ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،رﺷﺪ  ۵۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در  ۱۵روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ ﺷﺪه و
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾـﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣـﺎت و ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧﺼـﻮص ﻧﻤـﺎد ﺧﻮد ﭘﺎﺳـﺦ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎدﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﺪال
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮداز ﯾﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ آذﯾﻦ )ﺧﺎذﯾﻦ( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮد را در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐـﺪال ﺑﺎرﮔﺬاری
ﮐﺮد و ﻃﯽ آن اﻋﻼــم ﮐﺮد آﺧﺮ ﯾـﻦ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣــﺎﻟﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑـﻪ دوره  ۹ﻣــﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ  ۳۰آذر  ۹۸و آﺧﺮ ﯾﻦ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
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اﻃﻼﻋــﺎت آﻣـﺎری ﺷــﺮﮐﺖ در اﻣـﻮر ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دوره ﯾﮑﻤـﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ  ۳۱ﻓﺮوردﯾـﻦ  ۹۹ﺑـﻮده اﺳـﺖ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌـﺪﻧﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮔـﻞﮔﻬﺮ )ﮐﮕﻬﺮ( ﻧﯿﺰ در اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷـﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗـﺪان ﭘﺎﺳـﺦ داده
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ،اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺻـﺎدارت ﮐﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و ﮔﻨـﺪﻟﻪ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ز ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺷﻤﺶ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦآﻻت ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺷـﺮﮐﺖ و ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﯾـﺪﮐﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ارز واردات ﻧﯿﺰ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾـﻮرو  ۱۵ﻫﺰار و  ۵۱۹ﺗﻮﻣـﺎن و ﺑﺮای ﻫﺮ دﻻر  ۱۳ﻫﺰار و ۹۶۵
ﺗﻮﻣﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﮔﻨﺪﻟﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶۳دﻻر و  ۹۹دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﺗﻦ ﺑﻪ روش FOBﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﮕﻬﺮ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۹ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﯿﻦ  ۱٫۵ﺗﺎ  ۲٫۵درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۸اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﺮﮐـﺖ ﮔﺮوه ﮔﺴـﺘﺮش ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﭘﺎرﺳـﯿﺎن )ﭘﺎرﺳـﺎن( ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارش ﺷـﻔﺎفﺳـﺎزی ﺧـﻮد در ﺧﺼـﻮص ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزی
ﭘﺮوژه ﻓﺎز  ۲ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﺎز دوم ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـر ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم ﺷـﺪه
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﺎرس )ﺛﻔﺎرس( ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﺑـﺎ ﮔﺰارش ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﮔﺰارش ﺗﻔﺴـﯿﺮی ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ دوره  ۶ﻣـﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  ۹۸رخ ﻧـﺪاده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ روﻧﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺿﻤـﻦ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐــﺬب داﻧﺴــﺘﻪ و ﺗـﻮﺟﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪال ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺧﺰر )ﺣﺨﺰر( ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﻃﻼـﻋﯿﻪای ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺎﺷـﯽ از روﻧـﺪ ﻃـﺒﯿﻌﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ در ﺑـﺎزار
ﺳﻬـﺎم داﻧﺴـﺘﻪ واﻋﻼـم ﮐﺮده ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺧﺮ ﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷـﺪه در ﮐـﺪال ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻬﻤﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔـﺎد )وﭘﺎﺳـﺎر( در ﮔﺰارش ﺷـﻔﺎفﺳـﺎزی ﺧﻮد ﻣﯿﺰان ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد در ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﭘـﺎرس آر ﯾـﺎن را
ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﺎرس آر ﯾﺎن را در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  ۱۰درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  ۳۳درﺻـﺪی ﭘﺎرسآر ﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ اﻃﻼـﻋﯿﻪ ،ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ از ﻣﺤـﻞ ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﯾـﺪ ارز ﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ و ارز ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺪﻫﯽ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۱۳۹۸ﻣﺒﻠﻎ  ۲٫۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺳـﺎزی اراک ) ﻓـﺎراک( ﻧﯿﺰ دﻟﯿـﻞ ﻧﻮﺳـﺎن ﻗﯿﻤـﺖ  ۵۰درﺻـﺪی ﺧـﻮد را ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺑـﺎزار
اﻋﻼم ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج از اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﮐﺪال در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳﯿﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن را

دوﭼﻨـﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،۱۳۹۸
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺣﺴـﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ...ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ،ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺻـﻼﺣﺎﺗﯽ را در روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺘﯽ
اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه را از ﺷﻌﺐ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯿﺎن ﯾــﺎداور ﺷــﺪ :ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻃﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻋﻼــم ﮐﺮد ﺑــﺎ اﺑﻼــغ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ،از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘـﻪ ﺟـﺎری آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘــﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺳـﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺎﻣﻪ از ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨـﺎوری ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﺷــﺮط از ﺷــﺮوط ﻻـزم و ﺿــﺮوری
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
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ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ

۴۶

 ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺳﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺴـﺨﻪ وب «» ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ  "IOSو ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،از اواﺧﺮ زﻣﺴـﺘﺎن  ۱۳۹۸راه اﻧـﺪازی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎی ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در
ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ روزﺗﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺳﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺴـﺨﻪ وب «» ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ  "IOSو ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾـﺪ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
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