ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
آﻓﺘﺎب  ۹۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﺸﺎورز درﮔﺬﺷﺖ
 ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﮐﺸـﺎورز ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ ﻣﻄﺮح ﺳـﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺗﻠﻮﯾﺰ ﯾﻮن اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺧﺮداد( و در ﺳـﻦ ﻧﻮدﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺤﻤـﻞ دورهای
ﺑﯿﻤﺎری درﮔﺬﺷﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
 رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ،دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸـﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻗﺎﺿﯽ »ﻣﻨﺼﻮری
 رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠـﻞ ﻧﺎﺟـﺎ ،ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳـﺘﮕﯿﺮی »ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻣﻨﺼـﻮری« را ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :روﻧـﺪ اﺳـﺘﺮداد و اﻧﺘﻘـﺎل
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﺪی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ و ﻃﯽ روزﻫﺎی آﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
آﻓﺘﺎب  ۵۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ۶ /روش اﺳﺘﻌﻼم
 ﺧـﻮد ﺑﯿﻤـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر دﻓـﺘﺮﭼﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد را از ﻃﺮ ﯾـﻖ روشﻫـﺎی  ۶ﮔـﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻌﻼم
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻓﺼﻞ اﻗﺘﺼﺎد  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ


واﻧﺎ  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ آﻧﺘﻮرپ درﺑﺎره ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﮋ ﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه آﻧﺘﻮرپ ﻧﺎﻣﻪ زد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ روز  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰار »ر ﯾﻤﺎ«


ﺗﺼـﻮﯾﺮ روز :ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ) (١.٣ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻮﻟﯿـﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒـﺎر ﻣﺼــﺮف )ر ﯾﻤـﺎ( ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ  iosو اﻧﺪروﯾــﺪ ﺑﺎ

ﺷﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮ روز »ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آ ﻏﺎ ز ﻓ ﺮ و ش ﺑﻠ ﯿ ﺖ ﻗ ﻄﺎ ر ﻣ ﺴﺎ ﻓ ﺮ ی ﺑﺎ ﻧ ﺮ خ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ
 ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿـﺖ ﻗﻄﺎرﻫـﺎی ﻣﺴـﺎﻓﺮی وﯾﮋه ﺳــﻔﺮﻫﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۳۱ﺗﯿﺮﻣـﺎه از دﻗـﺎﯾﻘﯽ ﻗﺒـﻞ ﺑـﺎ اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰درﺻـﺪی ﻧﺮخ ﻫـﺎ آﻏﺎز
ﺷ ﺪ.
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯿﻬﻦ  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان


اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯿﻬﻦ :ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻋﻤﮑﻠﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﻣﺜﺒﺖ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز  ۵۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

و ر و د ﻧﺎ ﻣ ﺤ ﺪ و د ا ر ز ﺑ ﻪ ﮐ ﺸ ﻮ ر ﻣ ﺠﺎ ز ﺷ ﺪ
 ﺷﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ورود ﻧﺎﻣﺤـﺪود ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﻣﺠﺎز و واردات ﻃﻼ را از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده ،ﻣﻌﺎف ﮐﺮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﻣﻨﺒ ﻊ

ﮔﺬری ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  POSدر اﯾﺮان

ﺑﻨ ﮑ ﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮق ﺑﻪ  ۴ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل  ۲۳۰ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ زر ﯾﻮار
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن

ﺟ ﻤﻠ ﻪ

راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮق آب
روزﻧﺎﻣﻪ روزان

ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﻏﺮب
ﺷﺎﺗﺎ

۱۶

۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۲۱:۴۰

ﮔﺬری ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  POSدر اﯾﺮان
 ﺑﻨ ﮑ ﺮ /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

در ﺳــﺎل  ۱۹۷۹اﻣﮑــﺎن ﮐــﺎرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴــﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑــﺎر ﺑـﻪ ﮐــﺎرتﻫــﺎی اﻋﺘﺒـﺎری اﻓﺰوده ﺷــﺪ .ور ﯾﻔـﻮن ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻮد ﮐـﻪ در  ۱۹۸۳ﻣﯿﻼــدی ﮐــﺎرتﺧــﻮان ﭘﺮدازهﻫــﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺷــﮑﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﻣﺮوزی دﺳــﺘﮕﺎهﻫــﺎی
ﮐﺎرتﺧﻮان را داﺷﺘﻨﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 در اﺑﺘـﺪا اﺳﻢ اﺻـﻠﯽ ) (Technology services providerﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼـﺎر  TSPﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯿﺸـﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ ) (Payment services providerﯾﺎ PSP
ﺗ ﻐﯿﯿ ﺮ ﯾﺎ ﻓ ﺖ.
 ﮐــﺎرﻣﺰد ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ :ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮐــﺎرﻣﺰد ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮوی دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐـﺎرﺗﺨﻮان را ﺑـﺎ ﻣﺜـﺎﻟﯽ ﺑﯿـﺎن ﻧﻤـﻮد:ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤـﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮﺗـﺎن و ﭘـﺪر ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﯾـﺪ و ﻗﺼـﺪ دار ﯾـﺪ ﻫﺮ ﮐـﺪام ﺟـﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺧﺮ ﯾـﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷـﻤﺎ  ۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺑﺮادرﺗﺎن ۵۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ
ﺧﺮ ﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻤﺎ ۲۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ ﯾﺪ ﭘﺪرﺗﺎن ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ.
 ﺑــﺎ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮐــﺎرﻣﺰد ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺑـﻪ ﺳـﻮال ﺷــﻤﺎ ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﯽ دﻫﯿـﻢ  :ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺷــﻤﺎ = ۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﮐﺎرﻣﺰدﯾـﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ
۲۵۰ﺗﻮﻣــﺎن = ﯾـﮏ درﺻــﺪ * ۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﭘﺮداﺧــﺘﯽ ﺑﺮادر =  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻣﺰدﯾـﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ۵۰ﺗﻮﻣـﺎن = ﯾـﮏ درﺻـﺪ
* ۴۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮ =  ۲۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻣﺰدﯾـﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ۲۵۰ﺗﻮﻣـﺎن = ﯾﮏ درﺻـﺪ * ۲۷۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﭘﺪر=  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻣﺰدﯾـﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ۵۰ﺗﻮﻣـﺎن = ﯾـﮏ درﺻــﺪ * ۵۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺮای ﺷــﻤﺎ ﺟــﺎی ﺳـﻮال اﺳـﺖ ﭼﺮا ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺧـﻮاﻫﺮ ﺑــﺎاﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤـﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳـﺖ ﻫﻤــﺎن ﮐــﺎﻣﺰد ۲۵۰ﺗﻮﻣــﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺑــﺎ ﺷـــﻤﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮادر ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻣﺰد آن ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻮرج واﻟﻨﺮ اﻫﻞ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،در  ۱۹۸۲ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرتﺧﻮان ﭘﺮدازه را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ۱۹۸۸
ﺑﺎ آﻣﺮ ﯾﮑﻦ اﮐﺴﭙﺮس ﻗﺮاردادی را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﺶ را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ او ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ ور ﯾﻔﻮن وارد رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﺪ.
ﮐــﺎرتﺧـﻮان ﭘﺮدازه وﺳــﯿﻠﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ از آن ﺑﺮای اﯾﺠــﺎد ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑــﺎ ﮐــﺎرت اﻋﺘﺒـﺎری
ا ﺳﺘ ﻔﺎ د ه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرتﺧﻮان ﭘﺮدازهﻫﺎ از ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ،اﺗﺮﻧﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وای-ﻓﺎی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮز)ﺑﯽ ﺳﯿﻢ( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻤﮑﺎرت اﺗﺼﺎل  gprs/۴gﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دو
ﺣﺴـﺎب ﻫﻤﺰﻣـﺎن و ﺟـﺎﺑﻪ ﺟـﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ﻫﯿــﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﻣﺤــﺪودﯾﺘﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ،اﯾـﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﮐ ﻮ ﭼ ﮏ  ،ﺳ ﺒ ﮏ و ﻗﺎﺑ ﻞ ﺣ ﻤ ﻞ ﻣ ﯿ ﺒﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
ﭘﺎﯾــﺎﻧﻪ ﻓﺮوش) ،ﺑــﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴـــﯽ  : (Point of saleدر ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ﺳـــﺨﺖاﻓﺰارﻫــﺎی ﺑــﺎﻧﮑﯽ و ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫــﺎی ﭘﺮداﺧــﺖ،
ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻓﺮوش ﯾـﺎ ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﺳـﯿﺎر ) (POSدﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ارﺗﺒـﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾـﺎ ﺷـﺒﮑﻪای ،ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ ﯾﺪ ،از ﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪ ﻓﺮوش ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﻣﮑـﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ،دارای ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻼـم ﻣﻮﺟﻮدی ،در ﯾﺎﻓﺖ
ﺻﻮرﺗﺤﺴــﺎب ،اﻣﮑــﺎن اﻧﺼــﺮاف از ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﮔﺰارش روزاﻧـﻪ اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ ﺻﺎﺣﺒـﺎن آن را از ﻣﺰاﯾـﺎی ﺷــﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﺎﻧﮑﯽ،
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۷

ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﻤـﻪ )ﻣﺨﻔـﻒ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ (POS :ﻣﺨﺘﺼــﺮ ﺷــﺪه )ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ (Point of Sale :ﯾـــﺎ »ﻧﻘﻄـــﻪ ﻓﺮوش« اﺳـــﺖ و ﺑﻪ
ﺻﻨــﺪوقﻫـﺎی ﻓﺮوﺷــﮕﺎﻫﯽ اﻃﻼـق ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮐـﻪ در ﺧﺮوﺟﯽﻫـﺎی ﻓﺮوﺷــﮕﺎﻫﻬﺎ ،رﺳــﺘﻮرانﻫـﺎ ،ﻫﺘﻠﻬـﺎ و ﻧﻈـﺎﯾﺮ آن ﺑﺮای
در ﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘـﻮز در ﻣﻔﻬـﻮم ﻋــﺎمﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﮐـﺎر اﺧﺘﺼـﺎص ﯾـﺎﻓﺘﻪ ،اﻃﻼـق ﺷـﻮد و در ﻣﻔﻬـﻮم اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی دﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ )ﺻـﻨﺪوق ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰه(اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺮوﺑﮏ در ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﯿﮑﺮو ﭘﺮوﺳﺴﻮر اﯾﻨﺘﻞ  ۸۰۰۸ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
روی اﯾـﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ازای اﻧـﻮاع ﻏــﺬاﻫﺎ ،ﯾـﮏ ﮐﻠﯿــﺪ ﻣﺨﺼـﻮص ﮐـﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و دارای ﮐﻠﯿـﺪﻫﺎی رﻗﻤﯽ ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺎرش ﺑﻮد.
در اﯾﺮان ﺑﺤــﺚ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾــﺎﻧﻪ ﻓﺮوش ،ﺑﺮای اوﻟﯿــﻦ ﺑــﺎر در ﻓﺮوﺷـــﮕﺎهﻫــﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺷـــﻬﺮوﻧﺪ و اﻧــﺪﮐﯽ ﺑﻌــﺪ در
ﻓﺮوﺷـﮕﺎهﻫـﺎی زﻧﺠﯿﺮهای رﻓـﺎه ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫـﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در دﻫﻪ ﻫﻔﺘـﺎد در آن ﻓﺮوﺷـﮕﺎهﻫـﺎ اﺟـﺪاد ﻧﺴـﻞ
ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ا ﯾ ﻦ ﭘﺎ ﯾﺎﻧ ﻪ ﻫﺎ ی ﺳ ﺮ و ﯾ ﺲ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ .
از ﺳـﺎل  ،۱۳۸۴ﻣﻮﺿـﻮع اﺗﺼـﺎل ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪ ﻓﺮوش ﺑـﻪ ﮐـﺎرت ﺧـﻮان ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻂ دو ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺠـﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺎﻣﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﻮز )ﺑﯽﺳـﯿﻢ( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻤﮑﺎرت اﺗﺼﺎل  gprs/۴gﺑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ دو
ﺣﺴــﺎب ﻫﻤﺰﻣــﺎن و ﺟـﺎﺑﻪ ﺟـﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑــﺪون ﻫﯿــﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﻣﺤــﺪودﯾﺘﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ ،اﯾـﻦ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﮐ ﻮ ﭼ ﮏ  ،ﺳ ﺒ ﮏ و ﻗﺎﺑ ﻞ ﺣ ﻤ ﻞ ﻣ ﯽﺑﺎ ﺷ ﻨ ﺪ .
دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﮐـﺎرﺗﺨﻮان ﺛـﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ  lan wifiﺑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺟـﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎﯾﯽ
دارای ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﺳـﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺿـﻌﯿﻒ ﺗﺮ
ﻣ ﯽﺑﺎ ﺷ ﺪ .
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﺳﯿﺎر ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻓﻌﺎل ،و اﻣﮑﺎن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
از اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻓﺮوﺷـﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢﭘﺨﺶ ﺳـﯿﺎر دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﭘﺨﺶ و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﮐـﺎرﺗﺨﻮانﻫـﺎی ﺳـﯿﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮدن و ﻋـﺪم ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی
ﺗﺮاﮐﻨﺶ و ﺑﺎﻃﺮیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻧﻮاع ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪ ﻓﺮوش از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ  : Dial-up POSارﺗﺒـﺎط در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪﻫـﺎ در ﺑﺴﺘﺮ  Dialﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ
ﻣ ﯽﺑﺎ ﺷ ﺪ .
ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺧﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ( دارﻧﺪ.
 : GPRS POSدﺳـﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎر ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه و ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﺴﺘﺮ  GPRSﯾـﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﻧ ﺠﺎ م ﻣ ﯽ د ﻫ ﺪ .
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐـــﺎرﺑﺮد  -درﻓﺮوﺷـــﮕﺎهﻫـــﺎی ﺑﺰرگ ﮐــﻪ ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﺳـــﯿﺎر ) (Deliveryدارﻧــﺪ-در ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫــﺎی ﺗﻮز ﯾــﻊ ﻣــﻮﯾﺮﮔﯽ ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﭘﺨﺶ -در ﻣﺤـﻞﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮط ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺳـﻬﻮﻟﺖ اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ -
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮدن دﺳـﺘﮕﺎه و ﻋـﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ -ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﮐﻨﺶ -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﻻ: LAN POS - ۳ﻧﺴــﻞ ﺟﺪﯾــﺪی از ﭘﺎﯾــﺎﻧﻪﻫــﺎی ﻓﺮوش اﺳــﺖ ﮐـﻪ ﻗــﺎدر ﺑـﻪ ارﺳــﺎل و در ﯾــﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋــﺎت از ﻃﺮ ﯾﻖ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ) (LANو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن )ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﺛﺎﻧﯿﻪ( اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۸

)ﻓﺮوﺷـــﮕﺎهﻫـــﺎی ﺑﺰرگ( اﺳــــﺘﻔﺎده در ﻣﮑـــﺎنﻫـــﺎﯾﯽ ﮐـــﻪ دﺳﺘﺮﺳــــﯽ ﺑـــﻪ ﺧـــﻂ ﺗﻠﻔـــﻦ ﻣﻘــــﺪور ﻧﯿﺴـــﺖ )ﻣﺎﻧﻨــــﺪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮدی(راهاﻧــﺪازی ﭼﻨـﺪ ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮازات ﻫـﻢ ﺑـﺪون اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔـﻦ ﯾـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﺧـﻂ ﺗﻠﻔﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻـ در ﺗﺮاﮐﻨﺶ )ﮐﻤـﺘﺮ از  ۲ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮتﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑـﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻂ
ﺗﻠﻔﻦ اﻧﺠـﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺴـﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  Bluetooth POS-۴اﯾﻦ ﻧـﻮع ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪ از ﯾـﮏ ﭘـﺎﯾﻪ و ﯾـﮏ ﮐـﺎرﺗﺨﻮان
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  ۲۵ﻣﺘﺮی ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻠﻮﺗﻮث اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ دارای ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﯾـﮏ ﻣﮑـﺎن ﻣﺮاﮐﺰ دارای ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
 VIPﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن  -۵ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ )(PC-POSاﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ
ورود ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﺻﻨﺪوقدار را ﺣﺬف ﮐﺮده و از ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ از ﻃﺮف ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ روی ﭘﻮز ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻘﻂ رﻣﺰ را وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۶ﻫﻤﺮاه )(M-POSﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾـﺪی از دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﮐـﺎرﺗﺨﻮان ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آپ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ دارای رﺳﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬی ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

 -۷ﺑﯿﺴﯿﻢ )(Wi-Fiاﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  Wi-Fiاﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ً ۳۰

ﻣﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎر اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮ ﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﺎرت ﺧﻮان دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎ راﺣـﺘﯽ و رﻓــﺎه ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﭘﺮداﺧـﺖ وﺟـﻮه ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮاﮐـﻢ اﻓﺮاد در ﮐﻨــﺎر ﺻــﻨﺪوقﻫـﺎی
ﭘﺮداﺧـﺖ ﻋــﺪم ﻧﯿــﺎز ﺑـﻪ اﺗﺼﺎﻻــت ﻣﺨــﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺿـﺎﻓﯽ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی اراﺋـﻪ دﻫﻨــﺪه ﮐـﺎرت ﺧـﻮان در اﯾﺮان  :ﺷﺮﮐﺖ آﺳـﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرت دﻣﺎوﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻠﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺎﻣﺎن.
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻮﯾﻦ آر ﯾﻦ.
ﺷﺮﮐـﺖ ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ﺷﺮﮐـﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺳــﺪاد ﺷﺮﮐـﺖ ﺳﺎﯾــﺎن ﮐـﺎرت ﺷﺮﮐـﺖ ﻓـﻦ آوا ﮐــﺎرت
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری اﯾﺮان ﮐﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳـﭙﻬﺮ ﭼﺎﻟﺶ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان دراﯾﺮان  :ﯾﮑﯽ از
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻨﻮز اﺑﺘـﺪای ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻨﻮز ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ
ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ.
ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺷﮑﺎﻻت اﺳﺎﺳﯽ دارد.
ﻣﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ.
ﻧﻈـﺎم ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﻣـﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﺰ ﯾﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋـﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺎ در آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﻫﯿـﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﻧﺪارد و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارد.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﻗﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺖ.
ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺎﭘﺮک  ،ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد ،ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﻮد اﻣﺎﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ورود ﺷﺎﭘﺮک ،ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎیPSPﺑﻮد.
ﺑﻌـﺪ از آن ﻧﻈﻢ و اﻧﻀـﺒﺎط ﺑـﺎزار ،ﺟﻤﻊ آوری ﭘﻮز ﻫـﺎی ﺗﮑﺮاری و ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
د ر ﺣﺎ ل اﻧ ﺠﺎ م ا ﺳ ﺖ .
ﺿﺮورت ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪن ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی  PSPاز ﭼـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﺣﺲ ﺷـﺪ؟اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر  ۶۰۰دﺳـﺘﮕﺎه ﭘـﻮز در ﺳـﺎل  ۷۶ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ وارد و ﻧﺼﺐ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۹

ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺻﻼ آﻣﺎده ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺒﻮد.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در آن زﻣﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۷۰دو ﺑﺎز ﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﺎرت و ﺛﻤﯿﻦ ﮐﺎرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داده ﭘﺮدازی و اﯾﺰ اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾـﻦ دو ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ر ﯾﺸـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺸـﮑﻼت ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺟـﺎﻣﻌﻪ را ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﺻـﺪور
ﮐﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐـﺎر ﺻـﺮﻓﺎ در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺎﻧﮏ و ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ﻫﯿـﭻ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻧ ﯿ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ و ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ د ر ا ﯾ ﻦ ﻓ ﻀ ﺎ ﻓ ﻌ ﺎﻟ ﯿ ﺖ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﺎرج از ﺑﺎﻧﮏ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی  PSPز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی  PSPﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ.
از ﺳـﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﺠـﻮز از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی رﺳـﯿﺪه
ﺑﻮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﺧـﺎرج از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻢ ﻣﺠـﻮز ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣـﻮزه را اراﺋﻪ
دا د .
در اﺑﺘﺪا اﺳﻢ اﺻـﻠﯽ ) (Technology services providerﺑـﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼـﺎر  TSPﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯿﺸـﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻣﺠـﺎز ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺑـﻮد ﺑﻪ ) (Payment services providerﯾﺎ
 PSPﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۸۲اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد را آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد.
اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  ۹۰ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﭘﺮک ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر درآﻣﺪزا ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺖ.
ﺑﺮای اﯾـﻦ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫــﺎ ﭼـﻪ ﻓﮑﺮی ﺷــﺪ؟اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿــﺎ از ﺳــﻤﺖ ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ و ﺑﻌــﺪ از آن
اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺰارﻫﺎ ﺷﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه  ATMو ﺳـﭙﺲ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﺎﻧﻪ ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﯽ و در ﯾﮑﯽ دو ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ رواج
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ و ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﻫـﻢ دارد ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷـﺎﭘﺮک ﭘﺲ از ﮔـﺬﺷﺖ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳـﺎل در ﺣـﺎل
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﮐﺎرﻣﺰدی اﯾﺮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ دارﻧﺪه و ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮐﺎرت ﺧﻮان ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﯽﭘﺮدازد.
در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻣـﺪل واروﻧـﻪ وﺟـﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه از اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ آن را در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻣﺴـﺘﻘﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘـﺪار ﮐـﺎرﻣﺰد در ﮐﺎﻧـﺎلﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻘـﺪر ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﻔﺲ اﻋﻤـﺎل ﮐـﺎرﻣﺰد ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ اﻣﺮ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﮐـﺎرﻣﺰد ﺗﺮاﮐﻨﺶ وﺟﻮد دارد و ﺑـﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،ﯾـﮏ ﮐـﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﺰد در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷـﺪ و
ﻣﯽﺷـﻮد اﻣـﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐـﺎرﻣﺰد ﺑﻪ آن ﺷـﺨﺺ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﻦ ﮐـﺎرﻣﺰد را ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮑﻨـﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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۲۰

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ دارﻧﺪه و ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮐﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺮ ﯾﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻟﺬا آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘـﺪ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی زاﺋـﺪ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺘﯽ از ﺧﻮدﭘﺮداز
ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی  ۱۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼـﻏﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،از اول دی ﻣﺎه  ،۹۴ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺟﺎری
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿﻖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش و
ﺳﺮﻣــﺎﯾﻪﮔــﺬاری ﺑﺮای ﻧﺼـﺐ ﮐــﺎرﺗﺨﻮانﻫــﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗـﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﻧــﺪارد ﺑﻠﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی
ﭘﯽاسﭘﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺧـﻮد ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﮐـﺎرﺗﺨﻮانﻫـﺎی ﮐﻢﺗﺮاﮐﻨﺸـﯽ ﮐﻪ ﺣﺴـﺎب ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪه آن ﮐـﺎرﺗﺨﻮان در ﻫﻤـﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار دارد ،را ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن ﻣﯿﺰان ﺳـﻮد اﻋﻄـﺎی ﺑـﻪ ﺳـﭙﺮدهﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫـﺎی اﺧﯿﺮ رﻗـﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳــﺮ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ارزش
اﻓﺰوده ﺑـﻪ ﺳـﭙﺮدهﮔــﺬاران ﺑـﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫــﺎی ﻣﺘــﺪاول در ﺷــﺒﮑﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺷــﺪه اﺳـﺖ؛ اراﺋـﻪ ﺧــﺪﻣﺎت
ﺑﯿﻤﻪای ،ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋﻪ ﺳـﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺤﻞ از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺮﻏﯿﺐ دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری در ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳـﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﺳـﭙﺮدهﮔــﺬاران ﺧﺼﻮﺻــﺎ اﺻــﻨﺎف ﺑﺮای اﻓﺘﺘــﺎح ﯾـﺎ ﻧﮕﻬــﺪاری ﺣﺴـﺎب در ﺷــﻌﺒﻪ ﺧـﻮد از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧــﺪ ،اراﺋﻪ
دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﺑـﺪون در ﯾﺎﻓﺖ
ﻫﯿﭻ وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﺳﺎزوﮐـﺎر ﻧـﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﺼـﯿﺺ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﮐـﺎرﺗﺨﻮان وﺟﻮد دارد ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﺗﺎ از اﯾﻦ
دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺻـﻨﺎف ﯾـﺎ دﯾﮕﺮ دارﻧـﺪﮔﺎن ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺳـﭙﺮدهﮔـﺬاری ﯾـﺎ ﺣﻔـﻆ ﺳـﭙﺮده در ﺷـﻌﺐ
ﺑﺎﻧ ﮏ ﻫﺎ ا ﺳ ﺘ ﻔﺎ د ه ﺷ ﻮ د .
ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕﺮ ﺻــﺎﺣﺐ ﺣﺴـﺎب در ازای ﺣﺴـﺎﺑﯽ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ ﺷــﻌﺒﻪ ﺑـﺎز ﯾـﺎ ﺣﻔـﻆ ﮐﺮدهاﺳـﺖ از آن ﺑﺎﻧـﮏ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان راﯾﮕﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ اﻋﻄــﺎی ﮐــﺎرﺗﺨﻮان ،ﺑﺮای ﺑﺎﻧــﮏ راﯾﮕــﺎن ﻧﯿﺴـﺖ و اﯾـﻦ دﺳــﺘﮕﺎهﻫـﺎ در ازای اﺟـﺎرهای ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺖ
ﭘﯽاسﭘﯽ ﻃﺮف ﻗﺮاردادش ﻣﯽدﻫﺪ ،راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺎره دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺸـﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ روی آن ﮐﺎرﺗﺨﻮان اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪه ﮐﺎرﺗﺨﻮان در آن ﻗﺮار دارد ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﺠﺰا ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨـﺪ؛ اﺟﺎره
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯽاسﭘﯽ وﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺮاﮐﻨﺶ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪی ﺳﭙﺮده روزﺷﻤﺎر ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣﺴـﺎب ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﮐـﺎرﺗﺨﻮان را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺎﺑﻪازای ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از رﺳﻮب ﯾﺎ ﻣﺎﻧـﺪه
ﺣﺴﺎب ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼـــﻗﻪ و اﺻـــﺮار ﺑﺎﻧـــﮏﻫـــﺎ ﺑﺮ ﻧﺼــﺐ ﻫﺮ ﭼــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ دﺳـــﺘﮕﺎهﻫــﺎی ﮐــﺎرﺗﺨﻮان ﺗﻮﺳــﻂ ﺷـــﺮﮐﺖﻫــﺎی ﭘﯽاسﭘﯽ ﻃﺮف
ﻗﺮاردادﺷـﺎن اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را اﯾﺠـﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟـﺬب ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ازای ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻻزم را دارد اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾـﺞ ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﺳﻮی ﺷﺎﭘﺮک ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را
ﺗﺎ ﺣﺪود ز ﯾﺎدی ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺮ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭼﻘـﺪر اﺳﺖ؟ﺷﺎﺧﺼـﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﭘﺮک ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺷﺎﺧﺺ
"ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۱۰۰ﻫﺰارر ﯾﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه" اﺳﺖ.
ﮐـﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪه ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ازای ﻧﺼﺐ ﻫﺮ اﺑﺰار ﮐﺎرﺗﺨﻮان
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۱

ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺎرهﺑﻬﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺑﺰار ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯽاسﭘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ازای اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺎره ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه  ۳۰۰ﻫﺰار ر ﯾﺎل در ﻣﺎه درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻣﺒﻠـﻎ ﺟﻤـﻊ ﮐـﻞ اﺟـﺎره و ﮐـﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧـﺘﯽ  ۲۷۴ر ﯾــﺎل ﺑـﻪ ازای ﻫﺮ ﺻــﺪﻫﺰار ر ﯾــﺎل ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۱ر ﯾـﺎل ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎرﻣﺰد و اﺟﺎره ،ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ازای ﺟـﺬب ﻫﺮ ﺻـﺪﻫﺰار
ر ﯾﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ  ۷۸۲ر ﯾﺎل ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎرﻣﺰد و اﺟﺎره ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ازای ﺟﺬب ﻫﺮ
ﺻﺪﻫﺰار ر ﯾﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒــﻖ ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﺷــﻮرای ﭘـﻮلواﻋﺘﺒــﺎر ﺑـﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﺑــﺎﻧﮑﯽ ،ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺳــﭙﺮدهﻫــﺎی ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﮐـﻪ رﺳـﻮﺑﯽ ز ﯾﺮ ﯾــﮏ ﻣــﺎه
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ،ده درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای درک ارزش اﻋـﺪاد ﯾـﺎد ﺷـﺪه ،ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ ﺗـﻮﺟﻪ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯿﺰان ﺳـﻮد ﻣﺎﻫـﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳـﭙﺮده ﮔـﺬاری
ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ر ﯾﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۰درﺻﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۸۳۳ر ﯾﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۷۴ر ﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ر ﯾﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮدی ده درﺻﺪی را
ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ دارد ۳ ،درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
اﮔﺮ رﺳﻮب ﭘﻮل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻮب ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻣﺪتدار ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ
 ۳درﺻﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره اﺑﺰار ﮐﺎرﺗﺨﻮان در اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ؛ ﺟﻤـﻊ اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ رﺳـﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ از ﻣﻮﺟـﻮدی ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﺗـﻮﺟﯿﻪ ﭘـﺬﯾﺮ
ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟـﺬب رﺳﻮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺻـﺪﻫﺰار ر ﯾﺎل ﻧﺸﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰار ﮐﺎرﺗﺨﻮان
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرا و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﻼوه ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ،ﻧﺤﻮه ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯽاسﭘﯽ اﻫﻤﯿﺖ دو ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪﮔﺎن اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺟـﻮدی ﮐـﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ رﺳﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺳﻮدﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﺑﺰار ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدﻣﺪر ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺗﺮاﮐﻨﺶ را از ﮐﺠﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؟ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ ،درآﻣﺪی
ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾـﻦ درآﻣـﺪ ﺑـﺪون ﺷـﮏ از ﻣﺤـﻞ ﺳـﻮد ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺑـﻪ وام ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻻـرﻓﺘﻦ
ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ ﺗ ﻤ ﺎ م ﺷ ﺪ ه ﭘ ﻮ ل د ر ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ ﻣ ﯽاﻧ ﺠ ﺎ ﻣ ﺪ .
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮﭼـﻪ در ﻇـﺎﻫﺮ ﭘﺬﯾﺮﻧــﺪه ،دﺳــﺘﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﺨﻮان را راﯾﮕـﺎن در ﯾـﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻧـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧـﺪه و ﻧـﻪ ﺧﺮ ﯾـﺪار
ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرﻣﺰدی ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در واﻗﻊ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺰ ﯾﻨﻪ آن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
از ﺟﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﺮورت اﺻـﻼح ﻧﻈﺎم ﮐﺎرﻣﺰدﯾـﺪر ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳـﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهای اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣـﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ راه ﺣﻞ درﺳﺘﯽ رﺳـﯿﺪهاﻧـﺪ و ﺗﻤﺎم اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻊ و
اﺳـﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی اراﺋﻪ و ﭘﺎﯾﺪاری آن ﺳـﻬﯿﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﻣﺰدی ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪای ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎری از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎن ﺿـﺮورﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺪتﻫـﺎﺳﺖ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﺻـﻼح ﻧﻈـﺎم ﮐـﺎرﻣﺰد و ﺷـﯿﻮه اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت آن
ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۲

ﮐــﺎرﻣﺰد ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ :ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮐــﺎرﻣﺰد ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮوی دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐـﺎرﺗﺨﻮان را ﺑـﺎ ﻣﺜـﺎﻟﯽ ﺑﯿـﺎن ﻧﻤـﻮد:ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن و ﭘـﺪر ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﯾـﺪ و ﻗﺼـﺪ دار ﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺧﺮ ﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﻤﺎ  ۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺑﺮادرﺗﺎن ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ
ﺧﺮ ﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷـﻤﺎ ۲۷۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن و ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ ﯾـﺪ ﭘـﺪرﺗﺎن ۴۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﺮ ﯾـﮏ در ﻫﻨﮕـﺎم ﭘﺮداﺧﺖ
وﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ.
ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﺳـﻮال ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾـﺪ ﭼـﻪ درآﻣـﺪی از ﮐﺸـﯿﺪن ﮐـﺎرت و ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮ ﯾـﻖ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐـﺎرﺗﺨﻮان
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑــﺎ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮐــﺎرﻣﺰد ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺑـﻪ ﺳـﻮال ﺷــﻤﺎ ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﯽ دﻫﯿـﻢ  :ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺷــﻤﺎ = ۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﮐﺎرﻣﺰدﯾـﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ
۲۵۰ﺗﻮﻣـﺎن = ﯾـﮏ درﺻـﺪ * ۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﭘﺮداﺧــﺘﯽ ﺑﺮادر =  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻣﺰدﯾـﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ۵۰ﺗﻮﻣـﺎن = ﯾﮏ درﺻـﺪ
* ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮ = ۲۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻣﺰدﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ۲۵۰ﺗﻮﻣﺎن = ﯾﮏ درﺻـﺪ * ۲۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﭘﺪر=  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرﻣﺰدﯾـﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ۵۰ﺗﻮﻣـﺎن = ﯾﮏ درﺻـﺪ * ۵۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ ﺟـﺎی ﺳـﻮال اﺳـﺖ ﭼﺮا ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺧـﻮاﻫﺮ ﺑــﺎاﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ ﻫﻤـﺎن ﮐـﺎﻣﺰد ۲۵۰ﺗﻮﻣــﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑـﺎ ﺷــﻤﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮادر ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻣﺰد آن ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﺰد ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی  PSPاز ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ
۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣـﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺎرﻣﺰد آن ﻣﻌـﺎدل ﯾـﮏ درﺻـﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ ۴۹۹۹ﺗﻮﻣﺎن و
ﮐﻤﺘﺮﺧﺮ ﯾــﺪ ﮐﻨــﺪ ﮐـﺎرﻣﺰد ۵۰۰۰ﺗﻮﻣـــﺎن را ﭘﺮداﺧـــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـــﺪ و ﮐﺴـــﯽ ﻫــﻢ ۲۵۰۰۱ﺗﻮﻣــﺎن و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧﺮ ﯾــﺪ ﮐﻨــﺪ ﮐــﺎرﻣﺰد
۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻊآوری ﮐﺎرﺗﺨﻮانﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮاﮐﻨﺸـﻌﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾـﺪ وﻗﺖ آن رﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﻫﺰ ﯾﻨــﻪﻫــﺎی اﺟــﺎره و ﻧﮕﻬــﺪاری اﺑﺰارﻫــﺎی ﮐــﺎرﺗﺨﻮان ﺧــﻮد را از ﭘﺬﯾﺮﻧــﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﮔﺮدش ﻣﻮﺟــﻮدی ﮐــﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗــﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻧﺪارﻧـﺪ ،در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و اﻣﺘﯿـﺎز ﺗﻘﺒـﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی اﺟـﺎره و ﻧﮕﻬـﺪاری اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺗﺨﻮان را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺗﺼـﻮر درﺳﺖ و دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ رﺳـﻮب ﭘـﻮل ﻧﺰد ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ در ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
وﺟـﻮد ﻧــﺪارد؛ ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ اﮔﺮ ﭘﻮﻟﺸــﺎن ﺗﻨﻬــﺎ ﯾــﮏ ﺳــﺎﻋﺖ ﻫـﻢ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻤﺎﻧــﺪ ،ﺑﺎﻧـﮏ از اﯾـﻦ ﭘـﻮل
درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺷـﺘﺒﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺗﺼﻮر ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ رﺳﻮب آن ﻫﻢ رﺳﻮﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮏ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣـﺪ از آن را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﻮل در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎ دارﻧـﺪﮔﺎن ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎمﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهای ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﺣـﻖ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮔـﺬﺷﺖ ﮐـﻪ اﺷﺘﯿـﺎق ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑﺮای ﺟـﺬب ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮐـﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻـ از ﮐﻤﺒـﻮد ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﺸـﺄت
ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻗـﺎﻟﺐ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت رﻧﮕﺎرﻧـﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ در ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺷـﺘﺒﺎه از
رﺳﻮب ﭘﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪاﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ از اﺻـﻨﺎف ﭘﺲ از اﻧﺘﺸـﺎر آﻧﺎﻟﯿﺰﻫـﺎی ﻗﯿﻤـﺘﯽ ﻫﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐـﺎرﺗﺨﻮان و ﺑـﺎ آﻏـﺎز ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟـﺎﻣﻊ
ﻣـــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧـــﺪﮔﺎن ﺷـــﺎﭘﺮک ،ﺑﺎﻧـــﮏﻫـــﺎی ﻣﺘﻌـــﺪدی از ﺷــــﺮﮐﺖﻫـــﺎی ﭘﯽاسﭘﯽ ﻃﺮف ﻗﺮاردادﺷـــﺎن ﺧﻮاﺳـــﺘﻪاﻧـــﺪ،
ﮐﺎرﺗﺨﻮانﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺗﺎزهﺗﺮ ﯾﻦ اﻋﻼم
ﺷــﺎﭘﺮک ﺑﯿﺶ از  ۵۵۰ﻫﺰار ﺗﺮﻣﯿﻨــﺎل ﺑــﺪون ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺗــﺎ ﮐﻨـﻮن از ﺳـﻮی ﭘﯽاسﭘﯽ ﻫــﺎ ﺑﺮای اﺑﻄـﺎل ﺑـﻪ ﺷـﺎﭘﺮک ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷ ﺪ ها ﺳ ﺖ .
* وﺣﯿﺪﻓﺪاﯾﯽ /ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﺗﯽ ﭘﺮداز ﮔﯿﻼﻧﯿﺎن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۳

۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۵:۲۵

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۸۲۵ 

۵۴۶۶ 

۱۹۹ 

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
✴ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻣﺮوز ...
️ 

ﮔﺰارش روزاﻧﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۵ﺧﺮداد ۹۹
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ
✴ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺠﻢ  ،ارزش و ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ...
️
✴ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻣﺮوز ...
️
✴ روﻧﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس
️
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش روزاﻧﻪ اﻣﺮوز در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
@edbibroker

۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۸۶۶ 

۵۴۶۶ 

۱۴۶ 

۱۱:۳۹

♻ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاز اﻋﺘﻤﺎد
️
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۴

♻ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
️
♻ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره وﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ ۰۲۱-۸۸۵۵۳۳۲۸ :
️
@edbibroker

۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۳:۱۳

ﺷﺒ ﮑ ﻪ ﺧﺒ ﺮ ی اﯾ ﻼ م
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۸۶ 

۱۴۹۸۴ 

۶۰ 

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﮐﻠﯿـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒـﺎرات از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق

ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﻧﺮخﻫــﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از روز دوﺷــﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ  ۱۲ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺳﺎﻟﺠـﺎری ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس .www
 Tpo.ir ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.


ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻮرﺗــﺎل ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﻪ آدرس

 www.tpo.irﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﺧـﻮاﺳﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿـﺪار" اﻗـﺪام
ﮐﻨﻨ ﺪ.

راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
✔رﺋﯿﺲ اداره ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻــﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت اﺳــﺘﺎن از آﻏـﺎز ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ
️
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺳﭙﯿﺪار" ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻــﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌــﺪن و ﺗﺠـﺎرت اﺳــﺘﺎن اﯾﻼـم  :ﺟﻤﯿــﻞ ﺷﻮﻫـﺎﻧﯽ  ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﺮ
اﺳـﺎس ﻣﺎده  ۳ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از وزارت اﻣـﻮر
اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻــﻨﺪوق
ﺿﻤـﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ر ﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﻣﻨـﺪرج در
ﻣﻮاد ۱و  ۲ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۸را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺠـﺎرت
ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد و راهاﻧـﺪازی ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺳﭙﯿﺪار" اﻗﺪام ﮐﺮد.
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ :ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﮐﻠﯿـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒـﺎرات از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺮخﻫـﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از روز دوﺷــﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ  ۱۲ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳﺎﻟﺠـﺎری ﺑﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۵

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳـﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس  www. Tpo.irﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام
ﮐﻨﻨ ﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﯾـﻦ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺻــﻮرت ﺧﻮدﮐــﺎر ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت اﻗــﺪام و درﺧــﻮاﺳﺖﻫــﺎی وارده را ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻮﻫــﺎﻧﯽ ارﺗﺒــﺎط ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪای ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﻋﺎﻣــﻞ را از ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ ﻣﺰ ﯾـﺖﻫـﺎی ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ"ﺳﭙﯿــﺪار" اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ:
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﮐﺸـﺎورزی ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼــ اﻧﺘﺨــﺎب ﮐﻨﻨــﺪ ﺗــﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز اﻫﻠﯿـﺖ ﺻــﺎدراﺗﯽ آﻧﻬــﺎ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺷــﺎﺧﺺﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ،در
ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘـﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺒﻞ از اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿﺪار " ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۱ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﺧﺼﻮص
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻﺎدراﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷـﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ درﺧـﻮاﺳﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺟﻬﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿـﺪار" ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑـﻪ ﭘﻮرﺗــﺎل ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان ﺑـﻪ آدرس
 www.tpo.irﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿـﺪار" اﻗـﺪام
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﺷﺒ ﮑ ﻪ ﺧﺒ ﺮ ی اﯾ ﻼ م
@khabariilam
@khabariilam
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اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﯿـﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﮐﻠﯿـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒـﺎرات از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق

ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﻧﺮخﻫــﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از روز دوﺷــﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ  ۱۲ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺳﺎﻟﺠـﺎری ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس .www
 Tpo.ir ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.


ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻮرﺗــﺎل ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﻪ آدرس

 www.tpo.irﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﺧـﻮاﺳﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿـﺪار" اﻗـﺪام
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۶

ﮐﻨﻨ ﺪ.

راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
✔رﺋﯿﺲ اداره ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻــﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت اﺳــﺘﺎن از آﻏـﺎز ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ
️
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺳﭙﯿﺪار" ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺻــﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌــﺪن و ﺗﺠـﺎرت اﺳــﺘﺎن اﯾﻼـم  :ﺟﻤﯿــﻞ ﺷﻮﻫـﺎﻧﯽ  ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :ﺑﺮ
اﺳـﺎس ﻣﺎده  ۳ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۹۸ﻣﻘﺮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از وزارت اﻣـﻮر
اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻــﻨﺪوق
ﺿﻤـﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ر ﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﻣﻨـﺪرج در
ﻣﻮاد ۱و  ۲ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۸را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺠـﺎرت
ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد و راهاﻧـﺪازی ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺳﭙﯿﺪار" اﻗﺪام ﮐﺮد.
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ :ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﮐﻠﯿـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒـﺎرات از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺮخﻫـﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از روز دوﺷــﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ  ۱۲ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳﺎﻟﺠـﺎری ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳـﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس  www. Tpo.irﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام
ﮐﻨﻨ ﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :اﯾـﻦ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺻــﻮرت ﺧﻮدﮐــﺎر ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت اﻗــﺪام و درﺧــﻮاﺳﺖﻫــﺎی وارده را ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻮﻫــﺎﻧﯽ ارﺗﺒــﺎط ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪای ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﻋﺎﻣــﻞ را از ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ ﻣﺰ ﯾـﺖﻫـﺎی ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ"ﺳﭙﯿــﺪار" اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ:
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﮐﺸـﺎورزی ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼــ اﻧﺘﺨــﺎب ﮐﻨﻨــﺪ ﺗــﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز اﻫﻠﯿـﺖ ﺻــﺎدراﺗﯽ آﻧﻬــﺎ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺷــﺎﺧﺺﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ،در
ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘـﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺒﻞ از اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿﺪار " ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۱ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﺧﺼﻮص
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻﺎدراﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷـﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ درﺧـﻮاﺳﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺟﻬﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿـﺪار" ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺑـﻪ ﭘﻮرﺗــﺎل ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت اﯾﺮان ﺑـﻪ آدرس
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۷

 www.tpo.irﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ر ﯾـﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿـﺪار" اﻗـﺪام
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۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۲:۰۵

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮق ﺑﻪ  ۴ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل  ۲۳۰ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ زر ﯾﻮار
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮق آب /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ وزارت ﻧﯿﺮو )ﭘـﺎون( ،ﭘﺮوژه اﺣـﺪاث ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل  ۲۳۰ﺑﻪ  ۶۳ﮐﯿﻠـﻮوﻟﺖ زر ﯾـﻮار ﻣﺮ ﯾﻮان واﻗﻊ در
اﺳـــﺘﺎن ﮐﺮدﺳــﺘﺎن از ﭘﺮوژه ﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘــﻪ ای ﻏﺮب ﺑــﺎ اﻋﺘﺒــﺎری ﺑﯿﺶ از  ۱۱.۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻــر و ﺑــﺎ  ۹۳درﺻـﺪ
ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﭘﺎﯾﺪاری ﺷـﺒﮑﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی
و ﺑﻬﺒﻮد وﻟﺘﺎژ در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﻮز ﯾﻊ ﻣﺮ ﯾﻮان ،زر ﯾﻮار و ﻧ ِﮕ ِﻞ و اﻣﮑﺎن

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ وزارت ﻧﯿﺮو )ﭘـﺎون( ،ﭘﺮوژه اﺣـﺪاث ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل  ۲۳۰ﺑﻪ  ۶۳ﮐﯿﻠـﻮوﻟﺖ زر ﯾﻮار ﻣﺮ ﯾﻮان
واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻏﺮب ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺶ از .۱۱
 ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺑﺎ  ۹۳درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
 ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات  ۹۸درﺻﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ۹۷درﺻﺪ،
ﯽ ﺷ ﻮ د ﮐ ﻪ ﺗﺎ
ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ  ۹۴درﺻـﺪ و ﺗﺴﺖ و راه اﻧﺪازی  ۲۵درﺻـﺪ و در ﮐﻞ  ۹۳درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣ 
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ وزارت ﻧﯿﺮو )ﭘـﺎون( ،ﭘﺮوژه اﺣـﺪاث ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻘـﺎل  ۲۳۰ﺑﻪ  ۶۳ﮐﯿﻠـﻮوﻟﺖ زر ﯾﻮار ﻣﺮ ﯾﻮان
واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻏﺮب ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺶ از .۱۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺑﺎ  ۹۳درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨـﺎن و ﭘﺎﯾـﺪاری ﺷـﺒﮑﻪ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷـﯽ و ﺗﻠﻔـﺎت اﻧﺮژی و ﺑﻬﺒﻮد وﻟﺘﺎژ در
ﭘﺴﺖﻫـﺎی ﻓﻮق ﺗﻮز ﯾﻊ ﻣﺮ ﯾﻮان ،زر ﯾﻮار و ﻧ ِﮕ ـِﻞ و اﻣﮑـﺎن ﺻـﺎدرات ﺑﺮق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﻋﺮاق و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺮژی از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻋﺮاق اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑــﺎ اﺟﺮای اﯾـﻦ ﭘﺴـﺖ ﺑﺮق ،ﺻـﺎدرات ﺑﺮق ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﺮاق ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،اردن و ﺳـﻮر ﯾﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤـﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺷـﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﻣﺮ ﯾـﻮان ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷ ﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات  ۹۸درﺻﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ۹۷درﺻﺪ،
ﯽ ﺷ ﻮ د ﮐ ﻪ ﺗﺎ
ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ  ۹۴درﺻﺪ و ﺗﺴﺖ و راه اﻧﺪازی  ۲۵درﺻﺪ و در ﮐﻞ  ۹۳درﺻﺪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣ 
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻞ آن ﺑﯿﺶ از .۱۱
 ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۸

۲۶
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
 روزﻧﺎﻣﻪ روزان /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤــﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـــﺎن ﻣﻤﮑــﻦ ﺑــﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـــﺎس ) OCواﺣـــﺪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان( | ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨــﺪ ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣــﮏ ﻫـﺎی اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از ﺳــﺮ ﺷــﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺣﺎوی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 ﺛﺒﺖ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ در ﻣﺆﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻠـﻞ ﺛﺒﺖ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳـﯽ و
ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻠﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳــﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻠـﻞ در راﺳــﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ اﺟﺮا و ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن ﮐﺸـﻮر در
ﺧﺼـﻮص ﺳــﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﻣﺆﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻠـﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺑﻮرﺳـﯽ و
ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼـﻫﺒﺮداری ﻫـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از اﻓﺸـﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀـﺎء رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ و ﭘﻮﯾـﺎ در ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۹

ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د  ،ﺧ ﻮ د دا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤــﺘﺮ ﯾﻦ زﻣــﺎن ﻣﻤﮑــﻦ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤــﺎس ) OCواﺣــﺪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان( | ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨـﺪ ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫـﺎی اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از ﺳـﺮ ﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺣﺎوی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮔﻮﺷـﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺛﺒـﺖ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ در ﻣﺆﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻠـﻞ ﺛﺒﺖ درﺧـﻮاﺳﺖ ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳـﯽ و
ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻠﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳــﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻠـﻞ در راﺳــﺘﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻞ اﺟﺮا و ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﮐﻼـن ﮐﺸـﻮر در
ﺧﺼﻮص ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﻣﺆﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﻠـﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرﺳـﯽ و
ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۳:۱۵

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻤﻠﻪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ و ﭘﻮﯾﺎ در ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
ﺷ ﻮ د  ،ﺧ ﻮ د دا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ را
در ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس ) OCواﺣـﺪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
 اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری از ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫـﺪای ﺧﻮن ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣ ﯽرود.
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ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد از ﻗﺒﯿـﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀـﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ و ﭘﻮﯾـﺎ در ﺗﻤـﺎسﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د  ،ﺧ ﻮ د دا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ را
در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس ) OCواﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏﻫـﺎی اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و ﭘﯿﺎﻣـﮏﻫﺎی ﺣﺎوی
رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎرهﻫـﺎ را در ﮔﻮﺷـﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎرهﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۱ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺳــﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی از
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۱ﻫﺰار و  ۲۱۴ﺳـﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧـﺎﻧﻮار )ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ از ۲۱۰
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ( ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۲۲ﺧﺮداد ،۱۳۹۹
از ﺗﻌﺪاد  ۸۶۵ﻫﺰار و  ۴۵۱ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮان )ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ( ،ﺗﻌﺪاد  ۸۶۲ﻫﺰار و  ۶۰۳ﻓﻘﺮه از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺻﻮف )ﻣﻌﺎدل .۹۹
 ۷درﺻﺪ( را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑـﺎن وار ﯾﺰ ﻣـﺎﺑﻘﯽ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴـﺪودی ﺣﺴﺎب ،ﺷـﻤﺎره ﺣﺴﺎب اﺷـﺘﺒﺎه،
ﻋـﺪم ﺳﺎزﮔـﺎری ﺷـﻤﺎره ﺣﺴـﺎب ﺑﺎ ﮐـﺪ ﻣﻠﯽ ارﺳﺎﻟﯽ ،ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﺸـﺪه
ا ﺳ ﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺘﯽ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن از ﺗﻌـﺪاد  ۲۱ﻣﯿﻠﯿــﻮن و  ۵۶ﻫﺰار و ۴۲۴
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻌـﺪاد  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۱ﻫﺰار و  ۲۱۴ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎﻟﯽ )در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۱۰٫۵۱۲٫۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل( را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﮐـﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ در ﮐﻤـﭙﯿﻦ اﻫـﺪای ﺧﻮﻧـﺪر راﺳـﺘﺎی ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺗﯿـﻢ ﺳـﯿﺎر
ﺳﺎزﻣـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﺧﻮن ﺟﻬﺖ ﺧﻮنﮔﯿﺮی در ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ اﺳـﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻫـﺪای ﺧﻮن
ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﮔﺰارش ،در اﯾﻦ ﮐﻤـﭙﯿﻦ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺎﻻـ ﺑﺮدن روﺣﯿﻪ اﯾﺜـﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣـﺪﯾﺮان
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ،در اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻤــﺪرﺿﺎ ﻓﺮز ﯾــﻦ ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﮐــﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﺿــﻤﻦ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در اﯾـﻦ ﻃﺮح اﻇﻬــﺎر داﺷـﺖ» :ﺣﻀــﻮر روﺣﯿـﻪﺑﺨﺶ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻢﻧﻮعدوﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری از ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫـﺪای ﺧﻮن ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣ ﯽرود.
« آرزو دروﯾﺸـﯽ ﭘﺰﺷـﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺿـﻤﻦ ﺗﺸـﮑﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺖ:
ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺧـﻮن ﻫﻤﯿﺸـﻪ وﺟـﻮد دارد و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣـﺪه در اﺛﺮ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ا ﺣ ﺴﺎ س ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻋــﺎدی ﺳﺎﻟﯿــﺎﻧﻪ ﭘﺴـﺖ ﺑﺎﻧــﮏ اﯾﺮان در  ۳۱ﺧﺮدادﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻋـﺎدی ﺳﺎﻟﯿـﺎﻧﻪ ،ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳـﺎل ۱۳۹۸ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧـﮏ اﯾﺮان روز ﺷـﻨﺒﻪ ﺳـﯽوﯾﮑﻢ ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎری در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻋﻼم ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ،ﺳـﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار،
اﻋﻀــﺎی ﻫﯿـﺎت ﻣــﺪﯾﺮه اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ،ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ،وﮐﯿـﻞ ﯾـﺎ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺎﺣﺒـﺎن ﺳــﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ رأس ﺳـﺎﻋﺖ  ۹ﺻـﺒﺢ ﺷـﻨﺒﻪ ﺳـﯽوﯾﮑﻢ ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟﺎری در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ؛
ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺷــﯿﺦ ﺑﻬــﺎﯾﯽ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ،ﺷــﻬﺮک واﻟﻔﺠﺮ ،ﺧﯿﺎﺑـﺎن اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳــﯽ ،ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻧﻬـﻢ ،ﭘﻼـک  ،۶ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎن ﺷــﻤﺎره دو
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش :اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه و ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳﺎل  ،۱۳۹۸اﻧﺘﺨـﺎب ﺣﺴـﺎﺑﺮس و ﺑـﺎزرس ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و روزﻧـﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸـﺎر ﺑﺮای ﭼـﺎپ آ ﮔﻬﯽﻫـﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮا ن د ﺳ ﺘ ﻮ ر ﺟ ﻠ ﺴ ﻪ ا ﯾ ﻦ ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ﻣ ﯽﺑ ﺎ ﺷ ﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣـﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﺒﺖ ﺻـﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﯾﻦ در ﻣﺠﻤـﻊ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺘﻦ اﺻـﻞ ﮐـﺎرت
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر درﺟﻠﺴﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
اﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از روزﻧﺎﻣﻪ رﺳـﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﻀﺎی
ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۰:۲۳

ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﻏﺮب /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی ﻗﺪﻣﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ
 ۹۹ﺳـﺎل ﻣﯽرﺳـﺪ و ﺳﺎل آﯾﻨـﺪه ﺟﺸﻦ  ۱۰۰ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﺗـﺎق ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻧﻈﺮ ﻗـﺪﻣﺖ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۳۲

اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺟﺰء دو ﯾﺎ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن اول ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 وی ﯾـــﺎدآوری ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــــﯽ ﻧﯿﺰ ﺷــــﺮاﯾﻂ ﮐﺸـــﻮر و ﻟﺰوم ﺣﻔـــﻆ ذﺧـــﺎﯾﺮ ارزی را درک ﻣﯽﮐﻨـــﺪ و ﺧﻮﺷـــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑـﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻـﺪ ارزﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 وی اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠـﺎر ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺣﻞ ﻧﮑﻨﻨـﺪ ۹ ،درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ارزش اﻓﺰودهای ﮐـﻪ از آنﻫـﺎ اﺧـﺬ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﻠـﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣﺮ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴــﺰاﯾﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

ﺳﭙﻬﺮﻏﺮب ،ﮔﺮوه ﺧﺒﺮ :رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﺳـﻨﺘﯽ
و از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﻮان ﮐﺎﺷـﻔﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻤﻊ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ درﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه از ﻣﻌـﺪود اﺳــﺘﺎنﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﯽ ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑﻐـﺪاد -ﺗﻬﺮان ،ﻗﺮار دارد و ﻫﻤـﻮاره ﺳـﻬﻢ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﻗﺪﻣﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ
 ۹۹ﺳﺎل ﻣﯽرﺳـﺪ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺸﻦ  ۱۰۰ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺎق ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻧﻈﺮ ﻗـﺪﻣﺖ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺟﺰء دو ﯾﺎ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن اول ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه اداﻣـﻪ داد :ﻃﯽ ﯾﮑﯽ ﯾـﺎ دو ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺑـﺎ وﺟـﻮد رﺷــﺪ ﻧﺮخ ارز ،روﻧــﺪ ﺻـﺎدرات ﭼﻨــﺪان
اﻓﺰاﯾﺸـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﺻـﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﺷﺪ.
ﮐ ﺎ ﺷـ ﻔ ﯽ ﮔ ﻔ ﺖ  :ا ز ﺳـ ﻮ ی د ﯾ ﮕ ﺮ ﺑـ ﺎ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ﻋـ ﺎ ت ﻣ ﺮ ﺑـ ﻮ ط ﺑ ﻪ ﭘ ﯿ ﻤـ ﺎ ن ﺳـ ﭙ ﺎ ر ی ا ر ز ﻣـ ﻮ ا ﺟ ﻪ ﺑـ ﻮ د ﯾ ﻢ و ﻣـ ﺪ ت ز ﯾـ ﺎ د ی  ،ﻃ ﻮ ل ﮐ ﺸـ ﯿ ﺪ ﺗ ﺎ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪ.
وی ﯾـــﺎدآوری ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــــﯽ ﻧﯿﺰ ﺷــــﺮاﯾﻂ ﮐﺸـــﻮر و ﻟﺰوم ﺣﻔـــﻆ ذﺧـــﺎﯾﺮ ارزی را درک ﻣﯽﮐﻨـــﺪ و ﺧﻮﺷـــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷـﻔﯽ درﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ﺗﺠﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰود :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
اﺳـﺘﺤﻀﺎر دار ﯾـﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻮﻟﯿـﺪات دﯾﮕﺮ اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﺗﺠـﺎر ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻫﻤﯿـﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻـﺎدرات دارد ،اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ؛ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠـﺎر ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺣﻞ ﻧﮑﻨﻨـﺪ ۹ ،درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ارزش اﻓﺰودهای ﮐﻪ از آنﻫـﺎ اﺧـﺬ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳـﻬﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ از ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات
ﺣـﺪود ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎی ﮐﺎر
ﺑﯿﺎﯾ ﺪ.
وی اﺷـﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺒﺎدﻻـت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﺻﺎدرات ﮐﺎری داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪﺟﺰ
ﭼﻨــﺪ ﮐﺸـﻮر ﻣﺤـﺪود ،ﻋﻤـﺪه ﻣﺒﺎدﻻـت ﻣـﺎﻟﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺷــﯿﻮه ﺳــﻨﺘﯽ ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮر ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾﻖ
ﺻﺮاﻓﯽﻫـﺎ ،ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣﺮ ،ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را ز ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ً ﻫـﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۶ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۳۳

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺎر ﻣﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷــﻔﯽ ﻋــﺪم ﺗﻮﺳــﻌﻪ ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻣﺮزی را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ ﻣﺸــﮑﻼت در ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات داﻧﺴـﺖ و
ﮔﻔﺖ :در اﮐﺜﺮ ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺒﻮد ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮزی از ﯾﮏﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺒﻮد ﺣﻤﻞ ﯾﮏﺳـﺮه در
زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی ﺑﻪﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺎﯾﻌـﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺣﻤﻞ ﯾﮏﺳﺮه ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد.

۲۵
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۰:۲۹

راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻠ ﯽ
 ﺷﺎﺗﺎ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 اﯾـﻦ ﻣﺴــﺌﻮل ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳــﺎس ﮐﻠﯿـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒـﺎرات از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑــﺎ ﻧﺮخﻫــﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ از روز دوﺷــﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ  ۱۲ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺳﺎﻟﺠـﺎری ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس .www
.Tpo 
 ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس .www

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺎﺗﺎ ،ﺟﻤﯿﻞ ﺷﻮﻫﺎﻧﯽ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۳ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﻘﺮر
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸــﮑﻞ از وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎز و ﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ر ﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد ۱و  ۲ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۸را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﺑـﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺠﺎرت
ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد و راهاﻧـﺪازی ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﭘﺮدازش ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرات ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺳﭙﯿﺪار" اﻗﺪام ﮐﺮد.
اﯾـﻦ ﻣﺴــﺌﻮل ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳــﺎس ﮐﻠﯿـﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ در ﯾـﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒـﺎرات از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺮخﻫـﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از روز دوﺷــﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ  ۱۲ﺧﺮدادﻣـﺎه ﺳﺎﻟﺠـﺎری ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس .www
.Tpo
 irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣــﻪ داد :اﯾــﻦ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺧﻮدﮐــﺎر ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋــﺎت اﻗــﺪام و درﺧــﻮاﺳﺖﻫــﺎی وارده را ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻮﻫــﺎﻧﯽ ،ارﺗﺒــﺎط ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪای ﺑــﺎ ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﻋﺎﻣــﻞ را از ﻣﻬـﻢﺗﺮ ﯾـﻦ ﻣﺰ ﯾـﺖﻫـﺎی ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ"ﺳﭙﯿــﺪار" اﻋﻼـم ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ:
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﮐﺸـﺎورزی ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼــ اﻧﺘﺨــﺎب ﮐﻨﻨــﺪ ﺗــﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز اﻫﻠﯿـﺖ ﺻــﺎدراﺗﯽ آﻧﻬــﺎ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺷــﺎﺧﺺﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ،در
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ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻻـزم اﺳﺖ اﺑﺘـﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻗﺒﻞ از اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿـﺪار " ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۱ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﺧﺼﻮص
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺻﺎدراﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷـﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ درﺧـﻮاﺳﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺟﻬﺖ در ﯾـﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺴـﻬﯿﻼت را از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿـﺪار" ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس .www
.tpo
 irﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ر ﯾﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ "ﺳﭙﯿﺪار" اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
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