ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 ۱3اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۱۱۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮوز ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮج دوم و ﺳﻮم ﮐﺮوﻧﺎ
 ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻏـﺬا و دارو ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧـﺎ در دﻧﯿـﺎ ،ﮔﻔﺖ :در ﭘـﺎﯾﯿﺰ و ﻣـﺎهﻫـﺎی ﻣﻬﺮ ،آﺑـﺎن و آذر ﻧﮕﺮاﻧﯽﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮج ﺑﻌﺪی ﮐﺮوﻧﺎ رخ دﻫﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۸۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﻤﮏ ۳۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮان ﻗﻮا ﺑﻪ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ
 ﺳـﺮان ﻗـﻮای ﻣﺠﺮ ﯾـﻪ ،ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑـﺎ اﻫـﺪای ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌـﺎدل  ۳۹۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎن در آﯾﯿـﻦ ﮔﻠﺮ ﯾﺰان ﻣﺠـﺎزی ﺳـﺘﺎد دﯾﻪ
ﮐﺸﻮر ،وﯾﮋه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  ۹۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دادﮔﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ
 دور ﺳﻮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺒﺮداغ  ۹۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

از روز  ۱۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۹ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد :ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ
 ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )  (ETFﺑﺎ ﻋﻨﻮان واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ،از روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۱۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل
ﺟﺎری در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۶۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻫﺸﺪار ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﯾﺒﺮی و دارﻧﺪﮔﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪه
 ﺳﺮدار

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی  ۶۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪ
 ﻫﻤـﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ روﻧـﺪ ﮐﺎﻫﻨـﺪه ﺗﻮرم درﮐﺸﻮر اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣـﺎه ﺷﺎﻫـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ۲.۴
واﺣﺪ درﺻﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﻀﻮری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ دراﻧﺘﻈﺎر اﺟﺎزه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﻣﺤﺴﻦ ﺣـﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ وز ﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷـﺒﮑﻪ ﺷﺎد واﻗﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷـﺒﮑﻪ
ﺷـﺎد ﺑﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ و از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دار ﯾﻢ در رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ،ﺑﻪ آﻣﻮزش و

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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۱

ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ را اﺑﻼغ ﮐﺮد
 ﻣﻌـﺎون اول ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،آﯾﯿﻦﻧـﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﻣـﺎﻟﯽ اﺳـﻼﻣﯽ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۹را ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ذﯾﺮﺑـﻂ اﺑﻼغ
ﮐﺮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۰درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ
 ر ﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﯿﻤـﺎریﻫـﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﮐﺮوﻧـﺎوﯾﺮوس ﺳـﻼﺣﯽ ﺟﺰ رﻋـﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪﮔـﺬاری
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧـﺪار ﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺒـﻖ آﻣـﺎر ،در آﻟـﻮدهﺗﺮ ﯾﻦ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸـﻮر در ﺳـﺨﺖﺗﺮ ﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ،ﮐﻤـﺘﺮ از  ۱۰درﺻـﺪ ﻣﺮدم ﺑـﻪ اﯾﻦ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  ۹۰درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۴۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻫﺸﺪار ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﺎزه واردﻫﺎی ﺑﻮرس
 ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻮرس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرس ﺟﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ،ر ﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آن ،ﺣﻮﺻﻠﻪ
و ﺗﺨﺼـﺺ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﻮرس آﺷـﻨﺎ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎ اﻃﻼـع ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ
وﮔﻮی ز ﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
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۲

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ
ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﮔﺴﺘﺮش

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
ﮔﺴﺘﺮش

ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
وار ﯾﺰ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه
اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ر ﯾﺎﻟﯽ ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ دوران ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط؛ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﮔﺴﺘﺮش

ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

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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دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

۳

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

۳

ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ
ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د
ﺷ ﻌﺎر ﺳﺎ ل
ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

۳

۳

۱۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﻣ ﻮا ﻓ ﻘ ﺖ ﺻﻨﺪ وق ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﻣ ﻠﯽ ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺘﻤﻬ ﺎل ا ﻗﺴ ﺎط ﺑ ﻪ دﻟ ﯿﻞ ﮐ ﺮ وﻧ ﺎ
 ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

۲۲:۱۹

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺒﺮآﻧﻼــﯾﻦ ﺑـﻪ ﻧﻘــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ
ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ" ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ" ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،اﻓﺰاﯾﺶ دوران ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط؛ ﺷﺎﻣـﻞ ﻣﺸﺎﻏـﻞ آﺳــﯿﺐ دﯾـﺪه از ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻮده و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ در
ﺳﻘﻒ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻫﯿـﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻـﻨﺪوق )ﺣـﺪاﮐﺜﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺳـﺎﻟﻪ دوره ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب اﻓﺰاﯾﺸـﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻪ
اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺳـﻔﻨﺪ  ۹۸و ﺷـﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ :از اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
دوره ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﯾـﺎد ﺷـﺪه در دوره ﻣـﺬﮐﻮر ﺟﺮ ﯾﻤـﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻧﺸـﻮد ،اﻗﺴـﺎط در ﯾـﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
۲۲۳۲۲۹
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

۱۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﮔﺴﺘﺮش

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﻣ ﻮا ﻓ ﻘ ﺖ ﺻﻨﺪ وق ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﻣ ﻠﯽ ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺘﻤﻬ ﺎل ا ﻗﺴ ﺎط ﺑ ﻪ دﻟ ﯿﻞ ﮐ ﺮ وﻧ ﺎ
 ﻋﺼﺮ اﯾﺮان /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﮔﺴﺘﺮش

۲۲:۴۴



ﻫﯿـــﺎت ﻋﺎﻣـــﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺳــﻪ ﻣــﺎﻫﻪ در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴـــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ" ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ" ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
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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ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،اﻓﺰاﯾﺶ دوران ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط؛ ﺷﺎﻣـﻞ ﻣﺸﺎﻏـﻞ آﺳــﯿﺐ دﯾـﺪه از ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻮده و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ در
ﺳﻘﻒ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻫﯿـﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻـﻨﺪوق )ﺣـﺪاﮐﺜﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺳـﺎﻟﻪ دوره ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب اﻓﺰاﯾﺸـﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻪ
اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺳـﻔﻨﺪ  ۹۸و ﺷـﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ :از اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻗﺴﺎط ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
دوره ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﯾـﺎد ﺷـﺪه در دوره ﻣـﺬﮐﻮر ﺟﺮ ﯾﻤـﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻧﺸـﻮد ،اﻗﺴـﺎط در ﯾـﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺴﺘﺮش

۱۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﭘ ﺎ ﯾ ﮕ ﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر ﺷ ﺮق ا ﻳ ﺮا ن
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۰۷ 

۱۱۱۵ 

۷

۰۲:۵۸

۱۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز ﺳ ﻔ ﯿ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﻤ ﺎ د  ،ا ﻣ ﻨ ﯿ ﺖ و ﺳ ﺮﻋ ﺖ ﺑ ﺮا ی ﻣ ﺸ ﺘ ﺮ ﯾ ﺎ ن ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ
 ﻧﯿﻮزﺑﺎﻧﮏ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨـﺎوری و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷـﯽ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣـﻞ داده ﻫـﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫـﺎ و اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺎی
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮ ﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣــﻪ اﯾــﻦ ﺑﺮرﺳـــﯽ آﻣـــﺪه اﺳــﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـــﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑـــﺪاری ﺑـــﺎز ،واﺳـــﻂ ﻫـــﺎی ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در
ﻗﺎﻟﺐ  APIاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ
دﻫ ﺪ .
اﯾﻦ واﺳـﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼـﺺ وﯾﮋه ای دارﻧـﺪ اﻣﮑـﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺼـﺺ را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار داده و در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .
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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ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی ﺗﺤـﺖ وب ﻣﺜﻼـ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾـﺎ اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از  AIPدر ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از درﺳـﺘﯽ و اﻣﻦ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه
ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻃﺮی آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺖ .
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎز ،ﻻـزم اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨـﺪ راﻫﮑـﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ:ﺳـﺮوﯾﺲ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﻫـﺎی ﺛﺎﻟﺜﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﻀﻮرا ً اﻗـﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ارز ﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ را رأﺳﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﺎرﺑﺮ دارای ﻣﺸـﺨﺼﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻮز ،ﺳـﻘﻒ
ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ...ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ر ﯾﺴﮏ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ درﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ از ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻧﻬﺎد ﺛﺎﻟﺚ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﻠﺘﻔﻮرم
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ واﺳﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و  ...ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴـﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺎﯾﺎ
و ﺳﺎﺗﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ .
در ﻣـﺪل اﯾـﺪه آل ،ﻫﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻃﺒـﻖ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ ﻫـﺎب ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻌﻤـﺎری ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫﺪﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫــﺎی اﺳــﺘﻌﻼﻣﯿﺎﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺘــﺪر ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋــﺎت اوﻟﯿـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺪر ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼــت ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴــﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎدر ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎدر ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺪر ﯾﺎﻓﺖ
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧـﺪه ﺣﺴﺎﺑـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﺪر ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮑﺎﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ ﻣﺸـﺨﺼﺎﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻬﺒﺮرﺳـــﯽ اﻧﺘﻘـــﺎل وﺟﻬﺎﺳـــﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺸﺴـــﺮوﯾﺲ ﻫـــﺎی ارزش اﻓﺰودﻫــﭙﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـــﺎ ﺣﺴﺎﺑــﺎراﺋﻪ ﻣﺸـــﺨﺼﺎت
ﻗﺒﻀﺴـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﻤﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴـﺪودی ﻣﺎﻧﺪﻫﺎﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎاﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯿﺴـﺮوﯾﺲ
دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارﺷﺨﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺴﺮوﯾﺲ ﮐﺎر ﭘﻮﺷﻬﺴﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ
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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۶

ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪﻫﺘﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎﺻﺴـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرﺗﺼﻮرت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺗﮑﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرﺗـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﮐﺎرﺗﻬﺎﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻤﺴﺪودی ﮐﺎرﺗﺎﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﺗﺎر ﯾﺦ ﺧﺒﺮ٢١:٢٨:٣۰ ١٣٩٩/۰٢/١١ :

۱۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
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۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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۷

ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳـﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻫﻤﻮار اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع
ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای  ۸۳۳۰ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد ،ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت وار ﯾﺰ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻨﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ،در ﭘﯽ اﻋﻼـم ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ وام ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ از ﺳـﻮی
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﻼغ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ج.
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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۸

ا.
اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨـﺪه در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،وار ﯾﺰ ﺷـﺪﺷﺎﯾﺎن
ذﮐﺮ اﺳـﺖ؛ ﺑﺎﻧـﮏ آﯾﻨـﺪه ﺑـﻪ اﻃﻼـع در ﯾـﺎﻓﺖﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﯽرﺳﺎﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧـﺎ ،ﺑﺮای در ﯾـﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﺟﻪ و ﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،از اﺑﺰارﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮑـﺪاریاﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻢ از دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﺧـﻮدﭘﺮداز،
اﯾﻨـﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧـﮏ ،و ﻫﻤﺮاهﮐـﺎرت اﺳـﺘﻔﺎده و از ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ آﯾﻨـﺪه ﺧـﻮدداری ﮐﻨﻨـﺪﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳـﺖ؛ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒـﺎط
ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨـﺪه ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره  ،۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ﺑﻪﺻﻮرت ﺷـﺒﺎﻧﻪروزی آﻣـﺎده ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم اﺳﺖ ...اﺧﺒﺎر
ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬـﺎر ﮐﺮوﻧـﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ...رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ...ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠــﻮ ﮔـﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪی  ۸۰ﺗــﺎ  ۹۰ﻫﺰار...ﭘﻮر ﯾـﺎن
ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ  ۸۰ﺗﺎ  ۹۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺷﺸــﻤﯿﻦ ﯾــﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸــﺘﯽ وار ﯾﺰ ﺷــﺪ  +ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺸﺸــﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﯾــﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴــﺎب ﺳــﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی
ﻣﺸﻤﻮل وار ﯾﺰ ﺷﺪ.

۱۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۲:۱۶

ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﺳ ﭙ ﺮد ه ﮔ ﺬ ا ر ی ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ  ۲۰ﻫ ﺰا ر ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﺎ رد ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ  ،ﺻ ﻨ ﺪ و ق ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﻣ ﻠ ﯽ د ر
ﺑ ﺎﻧ ﮏﻫ ﺎی ﻋ ﺎﻣﻞ
 ﺷﻌﺎر ﺳﺎل /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺷﻌـﺎر ﺳـﺎل:ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑـﻮم در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐـﻪ در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت
اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،از اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺒﺮ داد.
رﺋﯿﺲ ﮐــﻞ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،اﻓﺰود ۲۰ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ و ﮐﺸﺎورزی ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻋﺎﻣــﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﺑﺮاﺳــﺎس ﺷــﺎﺧﺺﻫــﺎی اﻋﻼــﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و
داراﯾﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان و ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ .۱۴
 ۵درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
زادﺑــﻮم در اداﻣـﻪ اﻓﺰود :ﺗﻼــش ﻣﯽﺷــﻮد از ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در ﺗﺒﺼــﺮه  ۱۸ﻗــﺎﻧﻮن ﺑــﻮدﺟﻪ ﻫــﻢ ﺑﺮای ﺣﻤــﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐــﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪه و ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻـﺎدرات در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺳﺎل  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹و ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﺎﻧﻨﺪ ۹۷
ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮔﻔـﺖ :در ﻣــﻮرد ﺟﺰﺋﯿــﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه در ﻣــﻮرد ﺳــﻘﻒ ﺗﻌﻬــﺪات ارزی ﺑــﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻗﯿﻤـﺖﻫــﺎی ﺟﻬــﺎﻧﯽ و ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ارزﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﻬـﺖ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮐﺮدن ﻣﺸــﮑﻼت
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ،ﺗـﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻـﺎدرات ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮش اﺳـﺘﺎﻧﯽ را از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان داﻧﺴﺖ و اﻧﺠـﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در راﺳـﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،اوراﺳـﯿﺎ ،ﻫﻨﺪ و
ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،اﺣﯿﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ در ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت اﺳـﺘﺎنﻫﺎ در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ را از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۱3اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۹

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺷﻌــــﺎر ﺳــــﺎل ،ﺑــــﺎ اﻧـــــﺪﮐﯽ ﺗﺨﻠﯿﺺ و اﺿﺎﻓــــﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــــﻪ از ﺧــــﺒﺮ ﮔﺰاری ﻓــــﺎرس ،ﺗﺎر ﯾـــــﺦ  ۱۱اردﯾﺒﻬﺸـــــﺖ ،۱۳۹۹ﮐﺪ
ﺧﺒﺮ.www،۱۳۹۹۰۲۱۱۰۰۰۴۴۹:
.farsnews
ir

۱۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ د و را ن ﺑ ﺎ ز ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ا ﻗ ﺴ ﺎ ط ؛ ﺷ ﺎ ﻣ ﻞ ﻣ ﺸ ﺎ ﻏ ﻞ آ ﺳ ﯿ ﺐ د ﯾ ﺪ ه ا ز ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

۰۲:۰۵

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﭘﯿـﺎم ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ" ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ" ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،اﻓﺰاﯾﺶ دوران ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط؛ ﺷﺎﻣـﻞ ﻣﺸﺎﻏـﻞ آﺳــﯿﺐ دﯾـﺪه از ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻮده و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ در
ﺳﻘﻒ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻫﯿـﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻـﻨﺪوق )ﺣـﺪاﮐﺜﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺳـﺎﻟﻪ دوره ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب اﻓﺰاﯾﺸـﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻪ
اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ آنﻫﺎ اﻋﻢ از ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺳﻔﻨﺪ  ۹۸و ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽاﻓﺰاﯾـﺪ :از اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻗﺴﺎط ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
دوره ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﯾـﺎد ﺷـﺪه در دوره ﻣـﺬﮐﻮر ﺟﺮ ﯾﻤـﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻧﺸـﻮد ،اﻗﺴـﺎط در ﯾـﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﮔﺴﺘﺮش

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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ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

۱۰

