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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

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زﻣﺎن آﻏﺎز ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ
 رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﺮ ﯾﻤﻪ ﺧﻮدروﻫـﺎی ﺑـﺪون ﻣﻌـﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه از  ۱۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

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

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

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
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.
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دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
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ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
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ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
اﯾﺴﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﯾ ﻠ ﻨ ﺎ

۴۳

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﯾﺴﻨﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺻﺪای ﭘﻮل
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۴۱

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﻠﻨﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
اﯾﻠﻨﺎ

اﯾﺴﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﻋﺼ ﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

۳۶

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ
ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﺳﺎﻋﺖ ۲۴

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
اﯾﻠﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﯾﺴﻨﺎ

ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠ ﺖ

۳۵

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

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

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﯾﻠﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ی

اﯾﺴﻨﺎ

۳۵

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﯾﺒﻨﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﻠﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﺴﻨﺎ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔ ﺬار ﻧ ﯿﻮز

۳۳

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

اﯾﻠﻨﺎ
اﯾﺴﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾ ﺒ ﻨ ﺎ

۳۲

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

اﯾﻠﻨﺎ
ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﻋﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒ ﺎ ر

۲۸

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

اﯾﻠﻨﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۲۷

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺻﺪای ﭘﻮل

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﻠﻨﺎ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﯾﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۲۶

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺻﺪای ﭘﻮل

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﻠﻨﺎ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﯾﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿﻮز

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۲۶

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﻠﻨﺎ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺷ ﻤ ﺎ و ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲۷

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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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ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

۱۹

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

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

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﯾﻠﻨﺎ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۲۷

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﯾﻠﻨﺎ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﺒﻨﺎ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺻ ﺪا ی ﭘﻮ ل

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۲۷

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻧﻮآوران
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﻠﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

۲۶

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺻﺪای ﭘﻮل
ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۲۶

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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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اﯾﻠﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

۲۰

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ  -ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﻠﻨﺎ

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺧ ﺒ ﺮ ﺳ ﻤﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۶

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
اﯾﻠﻨﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری
ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

۲۸

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

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

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﻠﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۲۶

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران
روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

اﯾﻠﻨﺎ
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۲۶

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

اﯾﻠﻨﺎ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۲۶

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | دوران ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اﻧﺘﺨﺎب

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

اراﻧﯿﮑﻮ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺷﻔﻘﻨﺎ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۱۷

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

دوران ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اراﻧﯿﮑﻮ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺷﻔﻘﻨﺎ

ﺧ ﺒ ﺮ ﻓﻮر ی

۱۹

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

دوران ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

اراﻧﯿﮑﻮ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﺷﻔﻘﻨﺎ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

۱۷

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

اراﻧﯿﮑﻮ
آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﺷﻔﻘﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

۱۷

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل  ۳ﻣﺎﻫﻪ اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ  /اﻓﺰاﯾﺶ دوران
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط؛ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اراﻧﯿﮑﻮ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﺷﻔﻘﻨﺎ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

اﻧﺘﺨﺎب

۱۷

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

اﻧﺘﺨﺎب

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

اراﻧﯿﮑﻮ
ﺷﻔﻘﻨﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

۱۷

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط
روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اراﻧﯿﮑﻮ
ﺷﻔﻘﻨﺎ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۱۷

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اﻧﺘﺨﺎب

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اراﻧﯿﮑﻮ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺷﻔﻘﻨﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

۱۷

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل ...
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻔﻘﻨﺎ

اراﻧﯿﮑﻮ

۱۷

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

دوران ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
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ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒ ﺎ ر

۱۲

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

۱۲

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۱۲

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎزﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۱۳

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠ ﺖ

۱۲

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ازدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻﺎدرات؛ دوﻟﺖ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﮐﺮد
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل

ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻧ ﯿ ﻮ ز

۱۱

راه اﻣﺮوز

روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

ﭼﺮا ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؟
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

راه اﻣﺮوز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

۹

اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﻮز

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل

آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
راه اﻣﺮوز

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

۹

اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﻮز

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮز

راه اﻣﺮوز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل

روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

۹

اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﻮز

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
راه اﻣﺮوز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

آﯾ ﻠ ﻨ ﺪ ﻧ ﯿ ﻮ ز

۹

اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل

آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮز
راه اﻣﺮوز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۹

اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﻮز

اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
اﯾﻠﻨﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷ ﻤ ﺎ و ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۶

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﻠﻨﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

۶

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎزﺳﻔﻴﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
اﯾﺒﻨﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۷

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒ ﺎ ر

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

۶

اﯾﻠﻨﺎ

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۶

اﯾﻠﻨﺎ

ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﻠﻨﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۶

اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ی

۶

اﯾﻠﻨﺎ

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۳۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷﻌﺐ
ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

اﺧﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ

ﻧﺮخ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و روزه ﺳﮑﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۵

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮاﻧﯽ

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۱

ﻧ ﺴ ﯿ ﻢ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

ﻣﻨﺒﻊ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۱۳

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

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

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۲۹

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۵۵

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
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

 ۴۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

۲۳۲۰۰۰ 

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ...

ﻫﯿـــﺎت ﻋﺎﻣـــﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺳــﻪ ﻣــﺎﻫﻪ در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴـــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن
ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق
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
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.
ﻣﻨﺒﯿﻊ :اﯾﻠﻨﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﻠﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ
اﯾﺴﻨﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۴۷

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

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
 ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ /
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 ۴۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

۲۳۲۰۰۰ 

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ
ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ
ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ 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 آﻣﺪه 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.
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ◄
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﯾﻠﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ
اﯾﺴﻨﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۰۵
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

۲۳۲۰۰۰ 

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﻫﯿـــﺎت ﻋﺎﻣـــﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺳــﻪ ﻣــﺎﻫﻪ در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴـــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن 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
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
اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ
اﯾﺴﻨﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۱۸
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی آرﻣﺎن

ﻫﯿـــﺎت ﻋﺎﻣـــﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺳــﻪ ﻣــﺎﻫﻪ در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴـــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی آرﻣـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ
ﺷـﻮرای ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧــﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ” ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﻪ وﺟـﻮد 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.
ﮐــﺪ ﺧـﺒﺮ  ۴۸۴۷۳۴ﮐﻠﯿـﺪواژهﻫﺎﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴـﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺮوﻧﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ
ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﯾﻠﻨﺎ
اﯾﺴﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴
اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

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

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

۳۳

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۴۳

ﻣ ﻮا ﻓ ﻘ ﺖ ﺻﻨﺪ وق ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﻣ ﻠﯽ ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺘﻤﻬ ﺎل ا ﻗﺴ ﺎط
 ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ /

۰

۰

 ۳۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۱۹۸۰۰۰ 

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻋﺼــﺮ ﻣـﺎﻟﯽ ،اﯾـﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن
ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق
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 ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۵:۵۹

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۱۰

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺻﺪای ﭘﻮل
ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺴﻨﺎ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻠﻨﺎ
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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  -ﭘ ﺎ ﯾﮕ ﺎ ه ﺧﺒ ﺮی
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ /

۰

۰

 ۳۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۹۷۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋـﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت…

ﻫﯿـــﺎت ﻋﺎﻣـــﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺳــﻪ ﻣــﺎﻫﻪ در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴـــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ »ﺷـﺮاﯾﻂ 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
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
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
اﯾﻠﻨﺎ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۰۰

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

۱۰

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺻﺪای ﭘﻮل
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﯾﺴﻨﺎ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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
 ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺒﺮی

 ۳۵ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۹۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

 falsefalseﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻋـﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ]…[ ﻫﯿﺎت
ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐــﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن 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
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.
 falsefalsefalseﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ
از ﻣﺤﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐــﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن 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
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
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

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

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۳۶

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

اﯾﻠﻨﺎ

ﺳﺎﻋﺖ ۲۴
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

اﯾﺴﻨﺎ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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
 ﮔﺬار ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۳۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۸۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۱۳:۱۳

ﻫﯿـــﺎت ﻋﺎﻣـــﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺳــﻪ ﻣــﺎﻫﻪ در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴـــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن 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
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

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۵۸

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻤﺎ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﯾﺴﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﯾﻠﻨﺎ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

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
 اﯾﺒﻨﺎ /

۰

۰

۱۷۹۰۰۰ 

 ۳۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن 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
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
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺴﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
اﯾﻠﻨﺎ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
آﻓﺘﺎب اﯾﺮ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۲:۲۷

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
۰

 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر /

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۱۶۵۰۰۰ 

ﻋﺼــﺮ اﻋﺘﺒـﺎر -ﻫﯿـﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر« ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ
ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ 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 آﻣﺪه 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.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۸:۳۷

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﯾﻠﻨﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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
 ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۶۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

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

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۳۹

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺠـﺎرت آﻧﻼـﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ
ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ 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 آﻣﺪه 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.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۸:۲۹

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﻠﻨﺎ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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
 اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس /

۰

۰

 ۲۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

اﮐﻮﻧـﺎ ﭘﺮﺳــﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ" ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ" ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۴۰

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.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۲:۰۱

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﯾﻠﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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
 ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨـﺪ  :اﻟﻨـﺎز ﮔﻠﺮخ ﮐﯿﺴﺖ؟!  +ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری
ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ" ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ" ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،اﻓﺰاﯾﺶ دوران ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط؛ ﺷﺎﻣـﻞ ﻣﺸﺎﻏـﻞ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه از ﺷـﯿﻮع 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 اﻗـﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑـﺎن
ﮐـﻪ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾــﺎﻓﺘﯽ آﻧﻬــﺎ اﻋـﻢ از ارزی و ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬـﺎی اﺳــﻔﻨﺪ  ۹۸و ﺷــﺶ ﻣــﺎﻫﻪ اول ﺳــﺎل ۱۳۹۹
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ 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
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﯾﻠﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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
 ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۱۵:۲۳

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد :ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
اﺳـﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻋـﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻤـﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ" ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه 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.
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۴۴



ﺻﺪای ﭘﻮل

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻠﻨﺎ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﺑﺎزﭘﺮدا

ﻫﯿـــﺎت ﻋﺎﻣـــﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺳــﻪ ﻣــﺎﻫﻪ در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴـــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن 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

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
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﻠﻨﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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
 ﺻﺪای ﭘﻮل /

۰

۰

 ۲۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۵۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۱۱:۰۷



ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ۴۶۷۳۶ :ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﺪای ﭘﻮل از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
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.
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.
views ۴
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۷:۳۶



آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﻠﻨﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۰

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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  : :ﭘ ﺎ ﯾﮕ ﺎ ه ﺧﺒ ﺮی
و ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ﻧ ﻮ آ و را ن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران /

۰

۰
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 ۲۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﻧﻮآوران آﻧﻼـﯾﻦ-ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
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.
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
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

اﯾﻠﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۵:۲۳

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
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 ۲۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺻﺪای ﭘﻮل

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ -ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐــﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن 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
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.
اﯾﺒ ِﻨﺎ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺻﺪای ﭘﻮل

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﻠﻨﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۰۷

ﺧﺒ ﺮ ﺳﻤ ﺎ 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  -ﺧﺒ ﺮ
ﺳﻤﺎ
 ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ /

۰

۰

۱۴۸۰۰۰ 

 ۲۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

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 رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐــﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن 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
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
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۳:۳۳



ﺻﺪای ﭘﻮل

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻠﻨﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

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
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ /

۰

۰

 ۲۸ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۴۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ" ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه 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.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ
اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

اﯾﺒﻨﺎ

ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

اﯾﻠﻨﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

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
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان /
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۰

 ۲۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۴۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۱۱:۰۹

ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐــﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن 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
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

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۴۸
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ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ 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 آﻣﺪه 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.
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :اﻗﺘﺼﺎدﻫــﺎی ﻧﻮﻇﻬـﻮر ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺮوﻧـﺎ دﺳــﺘﻮر ﺟﻬـﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑـﻪ وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ اﻣﮑـﺎن
ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
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Exim News

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﮔﺰ ﯾـﻢ ﻧﯿـﻮز ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾـﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ" ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه 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.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۳:۰۷

ﺻﺪای ﭘﻮل

ﮔﺬار ﻧﯿﻮز

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
اﯾﻠﻨﺎ

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺒﺮ ﺳﻤﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﯽ

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺞ

ﺑ ﺎ زا ر آ ر ﯾ ﺎ | د و را ن ﺑ ﺎ ز ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ا ﻗ ﺴ ﺎ ط ﻣ ﺸ ﺎ ﻏ ﻞ آ ﺳ ﯿ ﺐ د ﯾ ﺪ ه ا ز ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ ا ﻓ ﺰا ﯾ ﺶ ﭘ ﯿ ﺪ ا
ﮐ ﺮد
 ﺑﺎزار آر ﯾﺎ /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۰۵۰۰۰ 
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ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن 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.
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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۲:۴۸

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻔﻘﻨﺎ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

اراﻧﯿﮑﻮ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

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

۰

۰

 ۱۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۰۵۰۰۰ 
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ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﻫﯿـــﺎت ﻋﺎﻣـــﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺳــﻪ ﻣــﺎﻫﻪ در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴـــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑــﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧــﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن
ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق
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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

اﻧﺘﺨﺎب

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

اراﻧﯿﮑﻮ
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

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

۰

۰
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۲۲:۳۹

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

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۵۲

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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۰:۳۵




روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

اﻧﺘﺨﺎب

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

اراﻧﯿﮑﻮ
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

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
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

ﻫﯿﺌــﺖ ﻋﺎﻣـــﻞ ﺻـــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻤﻬﺎل ﺳــﻪ ﻣـــﺎﻫﻪ در ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﺴـــﻬﯿﻼت اﻋﻄــﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و رﺋﯿﺲ
ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ

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 آﺳــﯿﺐدﯾــﺪه از ﺷــﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﻮده و ﺣــﺪاﮐﺜﺮ در
ﺳﻘﻒ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق )ﺣـﺪاﮐﺜﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺳﺎﻟﻪ دوره ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ( اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗـﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻪ
اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺳـﻔﻨﺪ  ۹۸و ﺷـﺶ 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 ﺷــﺪه و ﺑـﻪ واﺳــﻄﻪ ﺗﻤﻬﯿــﺪات ﯾﺎدﺷـﺪه 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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۰:۰۴

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

اراﻧﯿﮑﻮ

ﺷﻔﻘﻨﺎ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﻣ ﻮا ﻓ ﻘ ﺖ ﺻﻨﺪ وق ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﻣ ﻠﯽ ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺘﻤﻬ ﺎل  ۳ﻣ ﺎﻫ ﻪ ا ﻗﺴ ﺎط ﺑ ﻪ دﻟ ﯿﻞ ﮐ ﺮ وﻧ ﺎ /
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
 اﻧﺘﺨﺎب /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ).Entekhab
 : (irﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ 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
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

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.
ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﭙﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ).Entekhab
 : (irﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ 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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۹:۱۰



روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اراﻧﯿﮑﻮ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

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 ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ دی
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

ﻫﯿــﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از ﻣﺤـﻞ ﻗﺮاردادﻫـﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴــﻨﯿﻢ ،رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۵۶

ﺷـﻮرای ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧــﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ" ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﻪ وﺟـﻮد 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.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺷﻔﻘﻨﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اراﻧﯿﮑﻮ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﺑ ﺎ زا ر آ ر ﯾ ﺎ | ﻣ ﻮ ا ﻓ ﻘ ﺖ ﺻ ﻨ ﺪ و ق ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﻣ ﻠ ﯽ ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺘ ﻤ ﻬ ﺎ ل ا ﻗ ﺴ ﺎ ط
 ﺑﺎزار آر ﯾﺎ /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۳۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

۲۱:۳۴

ﺑﺰرﮔﻨﻤــﺎﻳﻲ :ﺑـﺎزار آر ﯾـﺎ  -ﺗﺴــﻨﯿﻢ  /ﻫﯿـﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐــﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن 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
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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۹:۵۳

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اراﻧﯿﮑﻮ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

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
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۹۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸـﺠﻮ ،رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت 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
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
روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اراﻧﯿﮑﻮ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﻣ ﻮا ﻓ ﻘ ﺖ ﺻﻨﺪ وق ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﻣ ﻠﯽ ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺘﻤﻬ ﺎل . . .
 اراﻧﯿﮑﻮ /

۰

۰

۹۲۰۰۰ 

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

۱۹:۱۶

رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐــﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن 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
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.
ﺗﺴﻨﯿﻢ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۲:۰۰

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

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

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﭘﯿـﺎم ﺳـﭙﺎﻫﺎن  -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

اراﻧﯿﮑﻮ
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

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
 ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

۲۱:۲۵

ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﭘﯿـﺎم ﺳـﭙﺎﻫﺎن  -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ
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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۱:۴۸

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

اﻧﺘﺨﺎب

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

اراﻧﯿﮑﻮ
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﺑ ﺎ زا ر آ ر ﯾ ﺎ | 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 وﻧ ﺎ
 ﺑﺎزار آر ﯾﺎ /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۸۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن 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.
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.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۶۱

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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۰:۵۹

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اراﻧﯿﮑﻮ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﻣ ﻮا ﻓ ﻘ ﺖ ﺻﻨﺪ وق ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﻣ ﻠﯽ ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺘﻤﻬ ﺎل ا ﻗﺴ ﺎط
 آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ /

۰

۰

۸۸۰۰۰ 

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

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

ﺗﺴـﻨﯿﻢ /ﻫﯿـﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐــﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن 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
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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺷﻔﻘﻨﺎ

اﻧﺘﺨﺎب

اراﻧﯿﮑﻮ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

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
 ﺷﻔﻘﻨﺎ /

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰
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۸۸۰۰۰ 

۱۹:۳۵

ﺷﻔﻘﻨـﺎ -ﻫﯿـﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷــﻔﻘﻨﺎ ،رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ،اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑــﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ” ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه 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.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم.fa
.shafaqna
comﺷﻔﻘﻨﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ | اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام | ﺗﻠﮕﺮام
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۲۲:۱۹

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

اﻧﺘﺨﺎب

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

اراﻧﯿﮑﻮ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﭼ ﻪ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﻣﺸﻤ ﻮل ﻣﻌ ﺎ ﻓ ﯿ ﺖ ا ﻗﺴ ﺎط ﺑ ﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ ؟
 ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران /

۰

۰

 ۱۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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اﯾﻦ اﻗـﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻪ اﻗﺴﺎط
ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺘﯽ آنﻫـﺎ اﻋـﻢ از ارزی و ر ﯾـﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﻣـﺎهﻫـﺎی اﺳـﻔﻨﺪ  ۹۸و ﺷــﺶ ﻣـﺎﻫﻪ اول ﺳـﺎل  ۱۳۹۹ﺳﺮرﺳـﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد،
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﻤﺎران؛ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ
از ﻣﺤﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑـﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و
ر ﯾﯿﺲ ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋـﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن 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.
ﺣﺠﻢ وﯾﺪﯾﻮ.۶ :
 | ۲۳Mﻣﺪت زﻣﺎن وﯾﺪﯾﻮ ۰۰:۰۳:۲۲ :داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۱:۱۹

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

اﻧﺘﺨﺎب

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

اراﻧﯿﮑﻮ
ﺷﻔﻘﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

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
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ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ

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

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۶۴

.۲۰۲۰/۴/۱۳۹۹۰۲۱۱۱۱۱۹۵۷/
jpgﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل اﻗﺴـﺎط ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﺮوﻧﺎﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در
ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ر ﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت
و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ 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 درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی 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.
ارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺟﻤﺎران

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺷﻔﻘﻨﺎ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ
ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اﻧﺘﺨﺎب

اراﻧﯿﮑﻮ

ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎﻫﺎن

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﺒﺮ ﻓﻮری

ﻣ ﻮا ﻓ ﻘ ﺖ ﺻﻨﺪ وق ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺘﻤﻬ ﺎل ا ﻗﺴ ﺎط
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ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

آرﻣـﺎن ﻣﻠﯽ :ﻫﯿـﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﻬﺎل ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ در ﺑـﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﻄـﺎﯾﯽ از
ﻣﺤﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ در ﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و رﺋﯿﺲ
ﮐــﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋــﺪت و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن از ﻣﺤـﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
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 س اﻟﻪ دوره ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻓﺰاﯾﺸﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه وﺑﺎ اﯾﺠﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ
دراراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ 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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ 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
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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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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان

اﻣﺘـﺪاد  -ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه وﺑـﺎ اﯾﺠـﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ
دراراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﻣﺘـﺪاد  ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ 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
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۶۸

ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت 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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ 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 … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ 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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
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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ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫــﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴـﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴـﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه وﺑـﺎ اﯾﺠـﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ دراراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه وﺑـﺎ اﯾﺠـﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ دراراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی آرﻣـﺎن اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت 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
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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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴـﺖ؟
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 … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ 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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫــﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐـﺎرت ﮐـﺎرت ﺑﻪ ﮐـﺎرت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴـﺪودی ﮐﺎرت اﺳـﺘﻌﻼم دارﻧـﺪه ﮐﺎرت ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه وﺑـﺎ اﯾﺠـﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ دراراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨﺎ  ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ 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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ 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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫــﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴـﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴـﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷـﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ
در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨـﺪ  :اﻟﻨـﺎز ﮔﻠﺮخ ﮐﯿﺴﺖ؟!  +ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻﺎدرات ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼــم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی 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 ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ 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 اداﻣــﻪ اﯾــﻦ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﺑــﻪ ﻣﻬﻤـــﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـــت اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ﭘﺎﺳـــﺦ داده ﺷـــﺪه اﺳــﺖ؛ ارﺗﺒﺎﻃـــﺎت ﺳﺎﻣـــﺎﻧﻪ ﺷـــﺎﻫﯿﻦ
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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
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ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ :ﺑـﺎزار آر ﯾـﺎ  -اﺧﺒـﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎﻟﯽ -ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮﻣﺸـﺘﺮی ﺑﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن
ﭘــﺬﯾﺮ ﺷــﺪه وﺑــﺎ اﯾﺠـﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ دراراﺋـﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳــﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻـﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آر ﯾﺎ ﺑﺎزار ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ 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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴـﺖ؟
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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
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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ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﻘـﺪﯾﻨﻪ  ،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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ 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
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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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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ 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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫــﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴـﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴـﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر -ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه وﺑﺎ اﯾﺠﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ دراراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر« ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﯾﺒﻨـﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨـﺎوری و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮔﺰارﺷـﯽ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ 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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﭼﯿﺴـﺖ؟
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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷـﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬـﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬـﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ
ﻣﺸـﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷـﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﯾﺮاﻧﺎ  ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت 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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ 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 … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ 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 .

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﯾﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫــﺎی ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﺣﺴﺎب
اراﺋﻪ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣﺴـﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴـﺪودی ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻌﻼم ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﺳـﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ :ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ ،ﺗﻤﺪﯾﺪ وﮔﺰارش ﺧﺮ ﯾـﺪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرت ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت اﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز:ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه وﺑﺎ اﯾﺠﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ دراراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز( ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری 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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣـﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ،واﺳـﻂ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗـﺎﻟﺐ
 APIاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی

اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوا ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼـم ﮐﺮد :اﯾـﻦ ﺳﺮوﯾﺴــﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی 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.
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ 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 ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت 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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در  ۴دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ
در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ

در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت

در ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت
در ﯾﺎﻓﺖ وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﮏ

در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺼـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫـــﺎی ارزش اﻓﺰوده
ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﭘﺮداﺧـﺖ :ﺛﺒـﺖ  ،ﻟﻐـﻮ ،ﺗﻤﺪﯾـﺪ وﮔﺰارش

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

در ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳـﺘﻪ ﭼﮑﻬﺎ
در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب
اﻧﺘﻘـﺎل وﺟـﻪ

ﭘﺮداﺧــﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـــﺎ ﺣﺴــﺎب

ﻣﺴـﺪودی و رﻓﻊ ﻣﺴـﺪودی ﻣﺎﻧـﺪه

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

در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی

در ﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮی
در ﯾـﺎﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺴﺎب

در ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ

اراﺋـــﻪ ﻣﺸـــﺨﺼﺎت ﻗﺒﺾ

اﺳـﺘﻌﻼم ﺷـﻤﺎره ﺷﺒﺎ

اﺳــﺘﻌﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ
ﺳــﺮوﯾﺲ ﺑــﺎزﭘﺮداﺧﺖ

اﻧﺘﻘـﺎل وﺟـﻪ ﮔﺮوﻫﯽ

ﺧﺮ ﯾــﺪ ﺷــﺎرژ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨـﺘﺮﻧﺖ

ﺳـﺮوﯾﺲ دﺳﺘﻮر

ﺳــﺮوﯾﺲ ﮐـﺎر ﭘـﻮﺷﻪ

ﺳــﺮوﯾﺲ

۸۳

ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪه
ﮐﺎرت

ﮐـﺎرت ﺑﻪ ﮐـﺎرت

ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ ﻗﺒﻮض ﺧـﺎص ﺳﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ﮐﺎرﺗﯽ

در ﯾـﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻬـﺎ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑـﺎ ﮐـﺎرت

ﻣﺎﻧـﺪه ﮐـﺎرت
ﻣﺴـﺪودی ﮐﺎرت

ﺻﻮرت ﺣﺴـﺎب
اﺳـﺘﻌﻼم دارﻧﺪه

ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ زﺳ 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
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر /

۰

۰

 ۱۳ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۶۱۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۰۷:۰۰

ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ 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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ 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 .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر
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ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه وﺑـﺎ اﯾﺠـﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ دراراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳـــﺮوﯾﺲ ﻫـــﺎی ﺑـــﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑـــﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻـــﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـــﺴﺎت ﭘــﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧـــﮏ ﻫـــﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺑــﻪ ﮔﺰارش
اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺒ ِﻨﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ…

ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧـﺎص ﻫﺮﻣﺸـﺘﺮی ﺑـﻪ راﺣـﺘﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺷـﺪه وﺑـﺎ اﯾﺠـﺎدﺑﺴﺘﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ دراراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ وﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﯾﺒ ِﻨـﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨـﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ” ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت 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 … ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ 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
ﻫﺎی واﮔـﺬار ﺷـﺪﻫﺘﻌﺮ ﯾﻒ ﻗﺒﻮض ﺧﺎﺻﺴـﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﺗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮐﺎرﺗﺼﻮرت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺗﮑﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرﺗـﺪر ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴـﺖ
ﮐﺎرﺗﻬﺎﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻤﺴﺪودی ﮐﺎرﺗﺎﺳﺘﻌﻼم دارﻧﺪه ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

اﻗﺘﺼـﺎدﻧﯿﻮز :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات،
از ﺧﻠﻒ وﻋﺪه دوﻟﺖ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدﻧﯿﻮز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧــﺎﻣﻪای ﺑـﻪ رﺋﯿﺲﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘـﺎط ﺿــﻌﻒ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ را ﮐـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺷﺪه ،ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.

ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ از ﯾﮑﺴـﻮ ﻣـﻮﺟﺐ ﺿــﺮر ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ
اﻋﺘﻤــﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی دوﻟـﺖ و دﻟﺴــﺮدی آﻧﻬـﺎ در دوران ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﻼـم ﻧﺤﻮه ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺳـﺎل  ۹۸و  ۹۹از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘـﺎد از اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه ﺟﺪﯾـﺪ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪه ﺑﺮﺧﻼـف ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮر
را ﺑﺮﺷـــﻤﺮده اﺳــﺖ و از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬــﺎراﺗﯽ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮه در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺒﺐ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬار ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎنﺳـﭙﺎری ارزی اﺻـﺮار ﮐﻨﺪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﺷﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد درآﻣﺪ ارزی روﺑﻪرو اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ارز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﮐﺶوﻗﻮسﻫـﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯿـﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ،در اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴـﺘﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۹۸را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤــﻞ اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣــﺎه ،ﺿﻮاﺑــﻂ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪای در ﻣــﻮرد ﻧﺤــﻮه ﺑﺮﮔﺸــﺖ ارز ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽﻫــﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﮐﺎﻧـﺎل »ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ«» ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس« و »ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات« ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار درﺧﺼﻮص ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﻼنﺗﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی
اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺻﺎدرات دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد واردات وﺟﻮد دارد و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان در ﺳـﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و
ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺗﻌﺮ ﯾــﻒ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿــﺎز را در اﺧﺘﯿــﺎر
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﻮه رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸و  ۹۹را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘﯽ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺬف
ﺗﻌﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻﺪی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸و  ۹۹را ﺑﺮﺧﻼف راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ادﺑﯿــﺎت ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺻــﺤﻪ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸دور اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺷﯿﻮه اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ۵۶ ،درﺻﺪ از ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را

ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷ ﻮد .
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ  ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهای  ۱۰۰واﺣــﺪ ﺻــﺎدرات داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺗﻨﻬــﺎ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ  ۷۰واﺣــﺪ آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺸـــﻤﻮل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎد دارد.
ﻧﻘﻄـــﻪ ﻣــــﻮرد اﻧﺘﻘــــﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــــﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻮﺿـــﻮع ﺗﮑﺮاری اﺳــــﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿــــﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در در ﯾﺎﻓﺖ آن از دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﺣـﺪود  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ
از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺟﻠﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠــﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﺗــﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ  ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ  ۶۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺖ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﯾﺎﻣﺎ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗـﺪام
ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و
ﺑﺎﻧـــﮏ ﻣﺮﮐﺰی و از ﺳـــﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـــﺎﻋﺚ دﻟﺴــــﺮدی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷـــﻮد ﮐـــﻪ در دوران ﺳــــﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾـــﻢ و ﺑـــﻪ رﻏﻢ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ دوﻟﺖ درﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪه و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ۲۰ ،درﺻﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮخﻫﺎی
ﭘـﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم اﻣﮑﺎن ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری دﻗﯿﻖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
وﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــــﺎق اﯾﺮان ،در اﯾــــﻦ ﻧــــﺎﻣﻪ ﮐــــﻪ روﻧــــﻮﺷﺖ آن ﺑــــﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــــﺎن ﺑﺮﻧــــﺎﻣﻪ و ﺑــــﻮدﺟﻪ ،وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼــــﺎد و وز ﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه ،آورده اﺳﺖ :در ﺧﺼﻮص »ﺑﺮﺧﻮرداری ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ و
ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ) (۱۳ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزشاﻓﺰوده« ،آﻧﭽﻪ
در اﯾـﻦ اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ ،ﺣـﺬف ﺗﻌـﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻـﺪی ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۹۸و  ۹۹اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺗﺎقﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣــﺎل ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤــﺎم ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗــﺪاوم اﻧﺠــﺎم اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻄـﻒ ﺑﻤﺎﺳــﺒﻖ ﮐﺮدن

ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨـﺪ،
اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸـﺎورزی اﯾﺮان ﻣﺮاﺗـﺐ اﻋـﺘﺮاض ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﺑﻼـغ ﻃﺒـﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺤﻤـﺪﻻﻫﻮﺗﯽ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻـﯽ داﺷﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزی اﺗـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺎﭼﻪ ﺣـﺪ در
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪم ﻫﻤﺎن رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای  ۷۰درﺻﺪ از ارز ﺧﻮد را از ﻣﺎﺧﺬ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼـ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه در ﻣﺠﻤـﻮع  ۵۶درﺻـــﺪ از ﻣﯿﺰان ﺻــﺎدراﺗﺶ را
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ  ۷۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،درواﻗﻊ  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ ۷۰
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻗﻀـــﯿﻪ ﺑﺤــﺚ دارد و ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﻼــف ﺗﻮاﻓــﻖ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻨــﺪ را در
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ اداﻣﻪ داد :وﺿﻌﯿﺖ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ
ر ﯾــﺎل ﻫـﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺷـﺎن را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﺣـﺘﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ارزی را ﮐـﻪ ﺻـﺎدر ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺪی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ درﺻﺪی از ارزش اﻓﺰوده را
ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده  ۳۴ﻗـﺎﻧﻮن رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺑـﺪو ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫـﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ را ﻫﻢ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺧﻸـ ﺿﻮاﺑـﻂ ﺑﺮای ﺻـﺎدراﺗﺒﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارش اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻـﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪزاﯾﯽ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪان در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :ﯾـﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺮای ﯾـﮏ وام ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺎهﻫـﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی در ﺻﻒ ﺑﻤﺎﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ارزش اﻓﺰوده
ﺧـﻮد را ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن وام اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻃﻠﺒﮑـﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺎم او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﺻـﻐﺮ ﻣﻈـﺎﻫﺮی ،از اﻧﺠﻤﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻـﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺻﺎدرات
اﺳﺖ اﻓﺰود :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺿﻮاﺑﻂ واردات ﺻﺮ ﯾﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در دﺳﺘﺮس واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد.
اﻣـﺎ در ﻣﻮرد ﺻـﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﻨـﺪ و ﭼﻮن ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺣﺒﯿﺐ اﺣﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۶ﺗﺎ ۱۸
درﺻـﺪی و ﺗﺴــﻬﯿﻼت وﯾﮋه ۱۴ / ۵درﺻـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧـﺒﺮ داد و ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮐﻨـﺎر ﻓﻌﺎﻻـن
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی و ﺑﺪون ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ در اﺳـﺮع وﻗﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﯽ  ۰ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۸:۲۲

ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل
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آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮز

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد
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 ۹ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،از ﺧﻠﻒ وﻋﺪه
دوﻟﺖ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺗﺠـﺎرتﻧﯿـﻮز ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪای ﺑـﻪ رﺋﯿﺲﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺷﺪه ،ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ از ﯾﮑﺴـﻮ ﻣـﻮﺟﺐ ﺿــﺮر ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ
اﻋﺘﻤــﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی دوﻟـﺖ و دﻟﺴــﺮدی آﻧﻬـﺎ در دوران ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﻼـم ﻧﺤﻮه ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺳـﺎل  ۹۸و  ۹۹از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘـﺎد از اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه ﺟﺪﯾـﺪ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪه ﺑﺮﺧﻼـف ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮر
را ﺑﺮﺷـــﻤﺮده اﺳــﺖ و از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬــﺎراﺗﯽ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮه در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺒﺐ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬار ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎنﺳـﭙﺎری ارزی اﺻـﺮار ﮐﻨﺪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﺷﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد درآﻣﺪ ارزی روﺑﻪرو اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ارز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﮐﺶوﻗﻮسﻫـﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯿـﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ،در اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴـﺘﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺘﯽ

ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۹۸را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤــﻞ اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣــﺎه ،ﺿﻮاﺑــﻂ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪای در ﻣــﻮرد ﻧﺤــﻮه ﺑﺮﮔﺸــﺖ ارز ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽﻫــﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﮐﺎﻧـﺎل »ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ«» ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس« و »ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات« ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻣﺘﯿـﺎزاﺗﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬار درﺧﺼﻮص ﻣﻬﻠﺖ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﮐﺎﻻـﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﻼنﺗﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی
اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺻﺎدرات دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد واردات وﺟﻮد دارد و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان در ﺳـﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و
ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺗﻌﺮ ﯾــﻒ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿــﺎز را در اﺧﺘﯿــﺎر
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﻮه رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸و  ۹۹را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤـﺘﯽ رﺋﯿﺲﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺬف
ﺗﻌﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻﺪی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸و  ۹۹را ﺑﺮﺧﻼف راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ادﺑﯿــﺎت ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺻــﺤﻪ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸دور اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺷﯿﻮه اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ۵۶ ،درﺻﺪ از ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را
ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷ ﻮد .
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ  ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهای  ۱۰۰واﺣــﺪ ﺻــﺎدرات داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺗﻨﻬــﺎ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ  ۷۰واﺣــﺪ آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺸـــﻤﻮل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎد دارد.
ﻧﻘﻄـــﻪ ﻣــــﻮرد اﻧﺘﻘــــﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــــﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻮﺿـــﻮع ﺗﮑﺮاری اﺳــــﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿــــﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در در ﯾﺎﻓﺖ آن از دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﺣـﺪود  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ
از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح 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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اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺟﻠﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠــﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﺗــﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ  ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ  ۶۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺖ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.
ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻧـﺎﻣﻪﻧﮕـﺎری اﻣـﺎ رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐﻪ
اﻗـﺪام ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﯾـﮏ ﺳﻮ ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی
دوﻟـﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـﺎﻋﺚ دﻟﺴـﺮدی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در دوران ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﻪ رﻏﻢ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ دوﻟﺖ درﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪه و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ۲۰ ،درﺻﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮخﻫﺎی
ﭘـﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم اﻣﮑﺎن ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری دﻗﯿﻖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
وﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــــﺎق اﯾﺮان ،در اﯾــــﻦ ﻧــــﺎﻣﻪ ﮐــــﻪ روﻧــــﻮﺷﺖ آن ﺑــــﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــــﺎن ﺑﺮﻧــــﺎﻣﻪ و ﺑــــﻮدﺟﻪ ،وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼــــﺎد و وز ﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه ،آورده اﺳﺖ :در ﺧﺼﻮص »ﺑﺮﺧﻮرداری ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ و
ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ) (۱۳ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزشاﻓﺰوده« ،آﻧﭽﻪ
در اﯾـﻦ اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ ،ﺣـﺬف ﺗﻌـﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻـﺪی ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۹۸و  ۹۹اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺗﺎقﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣــﺎل ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤــﺎم ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗــﺪاوم اﻧﺠــﺎم اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻄـﻒ ﺑﻤﺎﺳــﺒﻖ ﮐﺮدن
ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨـﺪ،
اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸـﺎورزی اﯾﺮان ﻣﺮاﺗـﺐ اﻋـﺘﺮاض ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﺑﻼـغ ﻃﺒـﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣـﺎ ﻣﺤﻤـﺪﻻﻫﻮﺗﯽ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻـﯽ داﺷﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزی اﺗـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺎﭼﻪ ﺣـﺪ در
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪم ﻫﻤﺎن رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای  ۷۰درﺻﺪ از ارز ﺧﻮد را از ﻣﺎﺧﺬ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼـ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه در ﻣﺠﻤـﻮع  ۵۶درﺻـــﺪ از ﻣﯿﺰان ﺻــﺎدراﺗﺶ را
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ  ۷۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،درواﻗﻊ  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ ۷۰
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻗﻀـــﯿﻪ ﺑﺤــﺚ دارد و ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﻼــف ﺗﻮاﻓــﻖ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻨــﺪ را در
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ اداﻣﻪ داد :وﺿﻌﯿﺖ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ

ر ﯾــﺎل ﻫـﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺷـﺎن را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﺣـﺘﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ارزی را ﮐـﻪ ﺻـﺎدر ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺪی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ درﺻﺪی از ارزش اﻓﺰوده را
ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده  ۳۴ﻗـﺎﻧﻮن رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺑـﺪو ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫـﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ را ﻫﻢ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺧﻸـ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪزاﯾﯽ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪان در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :ﯾـﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺮای ﯾـﮏ وام ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺎهﻫـﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی در ﺻﻒ ﺑﻤﺎﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ارزش اﻓﺰوده
ﺧـﻮد را ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن وام اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻃﻠﺒﮑـﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺎم او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﺻـﻐﺮ ﻣﻈـﺎﻫﺮی ،از اﻧﺠﻤﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻـﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺻﺎدرات
اﺳﺖ اﻓﺰود :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺿﻮاﺑﻂ واردات ﺻﺮ ﯾﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در دﺳﺘﺮس واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد.
اﻣـﺎ در ﻣﻮرد ﺻـﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﻨـﺪ و ﭼﻮن ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺣﺒﯿﺐ اﺣﻤـﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۱۶ﺗﺎ ۱۸
درﺻـﺪی و ﺗﺴــﻬﯿﻼت وﯾﮋه ۱۴ / ۵درﺻـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧـﺒﺮ داد و ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮐﻨـﺎر ﻓﻌﺎﻻـن
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی و ﺑﺪون ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ در اﺳـﺮع وﻗﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
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ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،از ﺧﻠﻒ وﻋﺪه
دوﻟـﺖ ﮔﻼـﯾﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﺳــﻘﻒ ﭘﯿﻤـﺎن ارزی ﺗـﺎ  ۷۰درﺻــﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿــﺪا ﮐﺮده اﺳـﺖ .رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﯾﺮان در
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺷﺪه ،ﺑﺮﺷـﻤﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و دﻟﺴﺮدی آﻧﻬﺎ در دوران ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻧﺤﻮه ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ،از
ﺧﻠﻒ وﻋﺪه دوﻟﺖ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧــﺎﻣﻪای ﺑـﻪ رﺋﯿﺲﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘـﺎط ﺿــﻌﻒ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ را ﮐـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺷﺪه ،ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ از ﯾﮑﺴـﻮ ﻣـﻮﺟﺐ ﺿــﺮر ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ
اﻋﺘﻤــﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی دوﻟـﺖ و دﻟﺴــﺮدی آﻧﻬـﺎ در دوران ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﻼـم ﻧﺤﻮه ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺳـﺎل  ۹۸و  ۹۹از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘـﺎد از اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه ﺟﺪﯾـﺪ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪه ﺑﺮﺧﻼـف ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮر
را ﺑﺮﺷـــﻤﺮده اﺳــﺖ و از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬــﺎراﺗﯽ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮه در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺒﺐ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬار ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎنﺳـﭙﺎری ارزی اﺻـﺮار ﮐﻨﺪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﺷﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد درآﻣﺪ ارزی روﺑﻪرو اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ارز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﮐﺶوﻗﻮسﻫـﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯿـﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ،در اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴـﺘﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۹۸را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤــﻞ اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣــﺎه ،ﺿﻮاﺑــﻂ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪای در ﻣــﻮرد ﻧﺤــﻮه ﺑﺮﮔﺸــﺖ ارز ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽﻫــﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﮐﺎﻧـﺎل »ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ«» ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس« و »ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات« ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار درﺧﺼﻮص ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﻼنﺗﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی
اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺻﺎدرات دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد واردات وﺟﻮد دارد و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان در ﺳـﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و

ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺗﻌﺮ ﯾــﻒ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿــﺎز را در اﺧﺘﯿــﺎر
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﻮه رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸و  ۹۹را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘﯽ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺬف
ﺗﻌﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻﺪی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸و  ۹۹را ﺑﺮﺧﻼف راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ادﺑﯿــﺎت ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺻــﺤﻪ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸دور اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺷﯿﻮه اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ۵۶ ،درﺻﺪ از ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را
ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷ ﻮد .
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ  ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهای  ۱۰۰واﺣــﺪ ﺻــﺎدرات داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺗﻨﻬــﺎ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ  ۷۰واﺣــﺪ آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺸـــﻤﻮل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎد دارد.
ﻧﻘﻄـــﻪ ﻣــــﻮرد اﻧﺘﻘــــﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــــﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻮﺿـــﻮع ﺗﮑﺮاری اﺳــــﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿــــﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در در ﯾﺎﻓﺖ آن از دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﺣـﺪود  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ
از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺟﻠﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠــﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﺗــﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ  ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ  ۶۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺖ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.
ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻧـﺎﻣﻪﻧﮕـﺎری اﻣـﺎ رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐﻪ
اﻗـﺪام ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﯾـﮏ ﺳﻮ ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی
دوﻟـﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـﺎﻋﺚ دﻟﺴـﺮدی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در دوران ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﻪ رﻏﻢ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ دوﻟﺖ درﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪه و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از
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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ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ۲۰ ،درﺻﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮخﻫﺎی
ﭘـﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم اﻣﮑﺎن ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری دﻗﯿﻖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
وﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــــﺎق اﯾﺮان ،در اﯾــــﻦ ﻧــــﺎﻣﻪ ﮐــــﻪ روﻧــــﻮﺷﺖ آن ﺑــــﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــــﺎن ﺑﺮﻧــــﺎﻣﻪ و ﺑــــﻮدﺟﻪ ،وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼــــﺎد و وز ﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه ،آورده اﺳﺖ :در ﺧﺼﻮص »ﺑﺮﺧﻮرداری ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ و
ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ) (۱۳ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزشاﻓﺰوده« ،آﻧﭽﻪ
در اﯾـﻦ اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ ،ﺣـﺬف ﺗﻌـﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻـﺪی ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۹۸و  ۹۹اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺗﺎقﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣــﺎل ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤــﺎم ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗــﺪاوم اﻧﺠــﺎم اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻄـﻒ ﺑﻤﺎﺳــﺒﻖ ﮐﺮدن
ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨـﺪ،
اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸـﺎورزی اﯾﺮان ﻣﺮاﺗـﺐ اﻋـﺘﺮاض ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﺑﻼـغ ﻃﺒـﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪﻻﻫﻮﺗﯽ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻـﯽ داﺷﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزی اﺗـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺎﭼﻪ ﺣـﺪ در
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪم ﻫﻤﺎن رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای  ۷۰درﺻﺪ از ارز ﺧﻮد را از ﻣﺎﺧﺬ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼـ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه در ﻣﺠﻤـﻮع  ۵۶درﺻـــﺪ از ﻣﯿﺰان ﺻــﺎدراﺗﺶ را
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ  ۷۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،درواﻗﻊ  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ ۷۰
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻗﻀـــﯿﻪ ﺑﺤــﺚ دارد و ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﻼــف ﺗﻮاﻓــﻖ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻨــﺪ را در
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ اداﻣﻪ داد :وﺿﻌﯿﺖ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ
ر ﯾــﺎل ﻫـﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺷـﺎن را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﺣـﺘﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ارزی را ﮐـﻪ ﺻـﺎدر ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺪی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ درﺻﺪی از ارزش اﻓﺰوده را
ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده  ۳۴ﻗـﺎﻧﻮن رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺑـﺪو ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫـﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ را ﻫﻢ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺧﻸـ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪزاﯾﯽ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۹۷

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪان در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :ﯾـﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺮای ﯾـﮏ وام ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺎهﻫـﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی در ﺻﻒ ﺑﻤﺎﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ارزش اﻓﺰوده
ﺧـﻮد را ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن وام اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻃﻠﺒﮑـﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺎم او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﺻـﻐﺮ ﻣﻈـﺎﻫﺮی ،از اﻧﺠﻤﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻـﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺻﺎدرات
اﺳﺖ اﻓﺰود :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺿﻮاﺑﻂ واردات ﺻﺮ ﯾﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در دﺳﺘﺮس واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد.
اﻣـﺎ در ﻣﻮرد ﺻـﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﻨـﺪ و ﭼﻮن ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺣﺒﯿﺐ اﺣﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۶ﺗﺎ ۱۸
درﺻـﺪی و ﺗﺴــﻬﯿﻼت وﯾﮋه ۱۴ / ۵درﺻـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧـﺒﺮ داد و ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮐﻨـﺎر ﻓﻌﺎﻻـن
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی و ﺑﺪون ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ در اﺳـﺮع وﻗﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،از ﺧﻠﻒ وﻋﺪه
دوﻟـﺖ ﮔﻼـﯾﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﺳــﻘﻒ ﭘﯿﻤـﺎن ارزی ﺗـﺎ  ۷۰درﺻــﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿــﺪا ﮐﺮده اﺳـﺖ .رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﯾﺮان در
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺷﺪه ،ﺑﺮﺷـﻤﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و دﻟﺴﺮدی آﻧﻬﺎ در دوران ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ :دوﻟـﺖ ﺧﻠـﻒ وﻋـﺪه ﮐﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﻘﻒ ﭘﯿﻤـﺎن ارزی دﻧﯿـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد  :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد از
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،از ﺧﻠﻒ وﻋﺪه دوﻟﺖ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧــﺎﻣﻪای ﺑـﻪ رﺋﯿﺲﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘـﺎط ﺿــﻌﻒ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ را ﮐـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺷﺪه ،ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ از ﯾﮑﺴـﻮ ﻣـﻮﺟﺐ ﺿــﺮر ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ
اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی دوﻟـﺖ و دﻟﺴــﺮدی آﻧﻬــﺎ در دوران ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﻼـم ﻧﺤﻮه ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺳـﺎل  ۹۸و  ۹۹از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘـﺎد از اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه ﺟﺪﯾـﺪ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪه ﺑﺮﺧﻼـف ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮر
را ﺑﺮﺷـــﻤﺮده اﺳــﺖ و از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬــﺎراﺗﯽ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮه در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺒﺐ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬار ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎنﺳـﭙﺎری ارزی اﺻـﺮار ﮐﻨﺪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﺷﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد درآﻣﺪ ارزی روﺑﻪرو اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ارز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﮐﺶوﻗﻮسﻫـﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯿـﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ،در اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴـﺘﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۹۸را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤــﻞ اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣــﺎه ،ﺿﻮاﺑــﻂ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪای در ﻣــﻮرد ﻧﺤــﻮه ﺑﺮﮔﺸــﺖ ارز ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽﻫــﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﮐﺎﻧـﺎل »ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ«» ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس« و »ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات« ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار درﺧﺼﻮص ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﻼنﺗﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی
اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺻﺎدرات دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد واردات وﺟﻮد دارد و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان در ﺳـﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و
ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺗﻌﺮ ﯾــﻒ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿــﺎز را در اﺧﺘﯿــﺎر
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﻮه رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸و  ۹۹را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘﯽ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺬف
ﺗﻌﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻﺪی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸و  ۹۹را ﺑﺮﺧﻼف راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده 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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ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ادﺑﯿــﺎت ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺻــﺤﻪ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸دور اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺷﯿﻮه اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ۵۶ ،درﺻﺪ از ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را
ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷ ﻮد .
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ  ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهای  ۱۰۰واﺣــﺪ ﺻــﺎدرات داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺗﻨﻬــﺎ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ  ۷۰واﺣــﺪ آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺸـــﻤﻮل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎد دارد.
ﻧﻘﻄـــﻪ ﻣــــﻮرد اﻧﺘﻘــــﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــــﯽ ﺑـــﻪ ﻣﻮﺿـــﻮع ﺗﮑﺮاری اﺳــــﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿــــﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در در ﯾﺎﻓﺖ آن از دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﺣـﺪود  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ
از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺟﻠﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠــﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﺗــﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ  ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ  ۶۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺖ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.
ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﻣــﺎ رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐﻪ
اﻗـﺪام ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﯾـﮏ ﺳﻮ ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی
دوﻟـﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـﺎﻋﺚ دﻟﺴـﺮدی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در دوران ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﻪ رﻏﻢ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ دوﻟﺖ درﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪه و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ۲۰ ،درﺻﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮخﻫﺎی
ﭘـﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم اﻣﮑﺎن ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری دﻗﯿﻖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
وﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــــﺎق اﯾﺮان ،در اﯾــــﻦ ﻧــــﺎﻣﻪ ﮐــــﻪ روﻧــــﻮﺷﺖ آن ﺑــــﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــــﺎن ﺑﺮﻧــــﺎﻣﻪ و ﺑــــﻮدﺟﻪ ،وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼــــﺎد و وز ﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه ،آورده اﺳﺖ :در ﺧﺼﻮص »ﺑﺮﺧﻮرداری ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ و

ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ) (۱۳ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزشاﻓﺰوده« ،آﻧﭽﻪ
در اﯾـﻦ اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ ،ﺣـﺬف ﺗﻌـﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻـﺪی ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۹۸و  ۹۹اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺗﺎقﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣــﺎل ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤــﺎم ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗــﺪاوم اﻧﺠــﺎم اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻄـﻒ ﺑﻤﺎﺳــﺒﻖ ﮐﺮدن
ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨـﺪ،
اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸـﺎورزی اﯾﺮان ﻣﺮاﺗـﺐ اﻋـﺘﺮاض ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﺑﻼـغ ﻃﺒـﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪﻻﻫﻮﺗﯽ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻـﯽ داﺷﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزی اﺗـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺎﭼﻪ ﺣـﺪ در
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪم ﻫﻤﺎن رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای  ۷۰درﺻﺪ از ارز ﺧﻮد را از ﻣﺎﺧﺬ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼـ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه در ﻣﺠﻤـﻮع  ۵۶درﺻـــﺪ از ﻣﯿﺰان ﺻــﺎدراﺗﺶ را
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ  ۷۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،درواﻗﻊ  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ ۷۰
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻗﻀـــﯿﻪ ﺑﺤــﺚ دارد و ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﻼــف ﺗﻮاﻓــﻖ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻨــﺪ را در
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ اداﻣﻪ داد :وﺿﻌﯿﺖ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ
ر ﯾــﺎل ﻫـﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺷـﺎن را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﺣـﺘﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ارزی را ﮐـﻪ ﺻـﺎدر ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺪی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ درﺻﺪی از ارزش اﻓﺰوده را
ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده  ۳۴ﻗـﺎﻧﻮن رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺑـﺪو ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫـﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ را ﻫﻢ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺧﻸـ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪزاﯾﯽ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪان در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :ﯾـﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺮای ﯾـﮏ وام ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺎهﻫـﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی در ﺻﻒ ﺑﻤﺎﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ارزش اﻓﺰوده
ﺧـﻮد را ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن وام اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻃﻠﺒﮑـﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺎم او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

اﺻـﻐﺮ ﻣﻈـﺎﻫﺮی ،از اﻧﺠﻤﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻـﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺻﺎدرات
اﺳﺖ اﻓﺰود :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺿﻮاﺑﻂ واردات ﺻﺮ ﯾﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در دﺳﺘﺮس واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد.
اﻣـﺎ در ﻣﻮرد ﺻـﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﻨـﺪ و ﭼﻮن ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺣﺒﯿﺐ اﺣﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۶ﺗﺎ ۱۸
درﺻـﺪی و ﺗﺴــﻬﯿﻼت وﯾﮋه ۱۴ / ۵درﺻـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧـﺒﺮ داد و ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮐﻨـﺎر ﻓﻌﺎﻻـن
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی و ﺑﺪون ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ در اﺳـﺮع وﻗﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﯿـﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﯽ  ۰ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه اﻧـﺪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ارز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ دوﻟﺖ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز
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اﯾﺮاﻧﯿــــــﺎن ﺟﻬــــــﺎن  -اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــــــﻘﻒ ﭘﯿﻤــــــﺎن ارزی ﺳــــﺎﯾﺰ ﻣﺘـــﻦ اﻟــــﻒ اﻟـــﻒ ﻟﯿﻨــــﮏ ﮐﻮﺗـــﺎه در ﮐﻠﯿـــﺒﺮد ﮐـــﭙﯽ ﺷــــﺪ!
 ٠ ٧٤ http://akhr.ir/۶۳۰۰۹۷۲دﻧﯿـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد  /ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،از ﺧﻠﻒ وﻋﺪه دوﻟﺖ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧــﺎﻣﻪای ﺑـﻪ رﺋﯿﺲﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘـﺎط ﺿــﻌﻒ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ را ﮐـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺷﺪه ،ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ از ﯾﮑﺴـﻮ ﻣـﻮﺟﺐ ﺿــﺮر ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ
اﻋﺘﻤــﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی دوﻟـﺖ و دﻟﺴــﺮدی آﻧﻬـﺎ در دوران ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﻼـم ﻧﺤﻮه ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺳـﺎل  ۹۸و  ۹۹از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘـﺎد از اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه ﺟﺪﯾـﺪ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪه ﺑﺮﺧﻼـف ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮر
را ﺑﺮﺷـــﻤﺮده اﺳــﺖ و از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬــﺎراﺗﯽ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮه در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺒﺐ

اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬار ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎنﺳـﭙﺎری ارزی اﺻـﺮار ﮐﻨﺪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﺷﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد درآﻣﺪ ارزی روﺑﻪرو اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ارز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﮐﺶوﻗﻮسﻫـﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯿـﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ،در اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴـﺘﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۹۸را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤــﻞ اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣــﺎه ،ﺿﻮاﺑــﻂ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪای در ﻣــﻮرد ﻧﺤــﻮه ﺑﺮﮔﺸــﺖ ارز ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽﻫــﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﮐﺎﻧـﺎل »ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ«» ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس« و »ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات« ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار درﺧﺼﻮص ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﻼنﺗﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی
اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺻﺎدرات دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد واردات وﺟﻮد دارد و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان در ﺳـﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و
ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺗﻌﺮ ﯾــﻒ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿــﺎز را در اﺧﺘﯿــﺎر
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷـﯿﻮه رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸و  ۹۹را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷـﯿﻮهای ﮐﻪ
در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘﯽ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺬف
ﺗﻌﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻﺪی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸و  ۹۹را ﺑﺮﺧﻼف راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ادﺑﯿــﺎت ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺻــﺤﻪ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸دور اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺷﯿﻮه اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ۵۶ ،درﺻﺪ از ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را
ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷ ﻮد .
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ  ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهای  ۱۰۰واﺣــﺪ ﺻــﺎدرات داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺗﻨﻬــﺎ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ  ۷۰واﺣــﺪ آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺸـــﻤﻮل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎد دارد.
ﻧﻘﻄــــﻪ ﻣــــﻮرد اﻧﺘﻘـــــﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــــﯽ ﺑــــﻪ ﻣﻮﺿــــﻮع ﺗﮑﺮاری اﺳــــﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـــــﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در در ﯾﺎﻓﺖ آن از دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﺣـﺪود  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ

داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ
از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺟﻠﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠــﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﺗــﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ  ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ  ۶۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺖ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.
ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻧـﺎﻣﻪﻧﮕـﺎری اﻣـﺎ رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐﻪ
اﻗـﺪام ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﯾـﮏ ﺳﻮ ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی
دوﻟـﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـﺎﻋﺚ دﻟﺴـﺮدی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در دوران ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﻪ رﻏﻢ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ دوﻟﺖ درﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪه و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ۲۰ ،درﺻﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮخﻫﺎی
ﭘـﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم اﻣﮑﺎن ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری دﻗﯿﻖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
وﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــــﺎق اﯾﺮان ،در اﯾــــﻦ ﻧــــﺎﻣﻪ ﮐــــﻪ روﻧــــﻮﺷﺖ آن ﺑــــﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــــﺎن ﺑﺮﻧــــﺎﻣﻪ و ﺑــــﻮدﺟﻪ ،وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼــــﺎد و وز ﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه ،آورده اﺳﺖ :در ﺧﺼﻮص »ﺑﺮﺧﻮرداری ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ و
ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ) (۱۳ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزشاﻓﺰوده« ،آﻧﭽﻪ
در اﯾـﻦ اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ ،ﺣـﺬف ﺗﻌـﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻـﺪی ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۹۸و  ۹۹اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺗﺎقﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣــﺎل ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤــﺎم ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗــﺪاوم اﻧﺠــﺎم اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻄـﻒ ﺑﻤﺎﺳــﺒﻖ ﮐﺮدن
ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨـﺪ،
اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸـﺎورزی اﯾﺮان ﻣﺮاﺗـﺐ اﻋـﺘﺮاض ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﺑﻼـغ ﻃﺒـﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣـﺎ ﻣﺤﻤـﺪﻻﻫﻮﺗﯽ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻـﯽ داﺷﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزی اﺗـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺎﭼﻪ ﺣـﺪ در
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪم ﻫﻤﺎن رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای  ۷۰درﺻﺪ از ارز ﺧﻮد را از ﻣﺎﺧﺬ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼـ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه در ﻣﺠﻤـﻮع  ۵۶درﺻـــﺪ از ﻣﯿﺰان ﺻــﺎدراﺗﺶ را

ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ  ۷۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،درواﻗﻊ  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ ۷۰
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻗﻀـــﯿﻪ ﺑﺤــﺚ دارد و ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﻼــف ﺗﻮاﻓــﻖ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻨــﺪ را در
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ اداﻣﻪ داد :وﺿـﻌﯿﺖ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﯾﮏ
ر ﯾــﺎل ﻫـﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺷـﺎن را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﺣـﺘﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ارزی را ﮐـﻪ ﺻـﺎدر ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺪی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ درﺻﺪی از ارزش اﻓﺰوده را
ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده  ۳۴ﻗـﺎﻧﻮن رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺑـﺪو ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫـﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ را ﻫﻢ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺧﻸـ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪزاﯾﯽ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪان در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :ﯾـﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺮای ﯾـﮏ وام ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺎهﻫـﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی در ﺻﻒ ﺑﻤﺎﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ارزش اﻓﺰوده
ﺧـﻮد را ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن وام اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻃﻠﺒﮑـﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺎم او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﺻـﻐﺮ ﻣﻈـﺎﻫﺮی ،از اﻧﺠﻤﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻـﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺻﺎدرات
اﺳﺖ اﻓﺰود :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺿﻮاﺑﻂ واردات ﺻﺮ ﯾﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در دﺳﺘﺮس واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد.
اﻣـﺎ در ﻣﻮرد ﺻـﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﻨـﺪ و ﭼﻮن ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺣﺒﯿﺐ اﺣﻤـﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۱۶ﺗﺎ ۱۸
درﺻـﺪی و ﺗﺴــﻬﯿﻼت وﯾﮋه ۱۴ / ۵درﺻـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧـﺒﺮ داد و ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮐﻨـﺎر ﻓﻌﺎﻻـن
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی و ﺑﺪون ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ در اﺳـﺮع وﻗﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
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ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد  :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،از ﺧﻠﻒ وﻋﺪه دوﻟﺖ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻤﺎن ارزی ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧــﺎﻣﻪای ﺑـﻪ رﺋﯿﺲﮐــﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘـﺎط ﺿــﻌﻒ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾــﺪ را ﮐـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺷﺪه ،ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ از ﯾﮑﺴـﻮ ﻣـﻮﺟﺐ ﺿــﺮر ﻫﻨﮕﻔـﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ
اﻋﺘﻤــﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳــﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی دوﻟـﺖ و دﻟﺴــﺮدی آﻧﻬـﺎ در دوران ﺗﺤﺮ ﯾـﻢ ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﻼـم ﻧﺤﻮه ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻـﺎدرات ﺳـﺎل  ۹۸و  ۹۹از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘـﺎد از اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﯿﻮه ﺟﺪﯾـﺪ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﺪه ﺑﺮﺧﻼـف ﺗـﻮاﻓﻘﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮر
را ﺑﺮﺷـــﻤﺮده اﺳــﺖ و از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬــﺎراﺗﯽ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮه در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬـﺪ ارزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺒﺐ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺤﺮ ﯾﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺳـﯿﺎﺳﺖﮔـﺬار ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎنﺳـﭙﺎری ارزی اﺻـﺮار ﮐﻨﺪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزﺷﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد درآﻣﺪ ارزی روﺑﻪرو اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ارز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﮐﺶوﻗﻮسﻫـﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯿـﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ،در اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴـﺘﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات در ﺳﺎل  ۹۸را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤــﻞ اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﻣــﺎه ،ﺿﻮاﺑــﻂ ﺟــﺪاﮔﺎﻧﻪای در ﻣــﻮرد ﻧﺤــﻮه ﺑﺮﮔﺸــﺖ ارز ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽﻫــﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﮐﺎﻧـﺎل »ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ«» ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ارز ﺑﻪﺻﻮرت اﺳـﮑﻨﺎس« و »ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم
واردات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات« ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار درﺧﺼﻮص ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
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اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﻼنﺗﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی
اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺻﺎدرات دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد واردات وﺟﻮد دارد و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺗـﺎق ﺗﻬﺮان در ﺳـﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و
ﻓﻌﺎﻻــن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺻــﺎدرات ﺗﻌﺮ ﯾــﻒ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿــﺎز را در اﺧﺘﯿــﺎر
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷـﯿﻮه رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸و  ۹۹را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷـﯿﻮهای ﮐﻪ
در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻏﻼﻣﺤﺴـﯿﻦ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻫﻤﺘﯽ رﺋﯿﺲﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺬف
ﺗﻌﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻﺪی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸و  ۹۹را ﺑﺮﺧﻼف راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳــﯿﻮن ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ادﺑﯿــﺎت ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺻــﺤﻪ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸دور اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺷﯿﻮه اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ۵۶ ،درﺻﺪ از ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را
ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷ ﻮد .
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ  ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪهای  ۱۰۰واﺣــﺪ ﺻــﺎدرات داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺗﻨﻬــﺎ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ  ۷۰واﺣــﺪ آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧــﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﺸـــﻤﻮل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎد دارد.
ﻧﻘﻄــــﻪ ﻣــــﻮرد اﻧﺘﻘـــــﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــــﯽ ﺑــــﻪ ﻣﻮﺿــــﻮع ﺗﮑﺮاری اﺳــــﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـــــﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در در ﯾﺎﻓﺖ آن از دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﺣـﺪود  ۱۰۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ
از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺟﻠﺴـﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺠــﺎرت و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﺗــﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ  ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷـﺪه ﺑﻮد
ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻗﻢ در ﺳـﺎل  ۹۸ﺑـﻪ  ۶۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺖ و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.

ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻧـﺎﻣﻪﻧﮕـﺎری اﻣـﺎ رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧـﺎﻣﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐﻪ
اﻗـﺪام ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﯾـﮏ ﺳﻮ ﺑـﺎﻋﺚ ﺳـﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی
دوﻟـﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺑـﺎﻋﺚ دﻟﺴـﺮدی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در دوران ﺳـﺨﺖ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ و ﺑﻪ رﻏﻢ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ دوﻟﺖ درﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ارز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪه و ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ۲۰ ،درﺻﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮخﻫﺎی
ﭘـﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم اﻣﮑﺎن ﻗﯿﻤﺖﮔـﺬاری دﻗﯿﻖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ
وﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــــﺎق اﯾﺮان ،در اﯾــــﻦ ﻧــــﺎﻣﻪ ﮐــــﻪ روﻧــــﻮﺷﺖ آن ﺑــــﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــــﺎن ﺑﺮﻧــــﺎﻣﻪ و ﺑــــﻮدﺟﻪ ،وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼــــﺎد و وز ﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه ،آورده اﺳﺖ :در ﺧﺼﻮص »ﺑﺮﺧﻮرداری ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮخ ﺻـﻔﺮ و
ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿـﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ) (۱۳ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزشاﻓﺰوده« ،آﻧﭽﻪ
در اﯾـﻦ اﺑﻼـﻏﯿﻪ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ ،ﺣـﺬف ﺗﻌـﺪﯾﻞ  ۲۰درﺻـﺪی ﺑﺮای ﺻـﺎدرات ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۹۸و  ۹۹اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺗﺎقﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣــﺎل ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤــﺎم ﺳـﺎل  ،۹۸ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗــﺪاوم اﻧﺠــﺎم اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻄـﻒ ﺑﻤﺎﺳــﺒﻖ ﮐﺮدن
ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨـﺪ،
اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸـﺎورزی اﯾﺮان ﻣﺮاﺗـﺐ اﻋـﺘﺮاض ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﺑﻼـغ ﻃﺒـﻖ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣـﺎ ﻣﺤﻤـﺪﻻﻫﻮﺗﯽ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻌﻬـﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳـﺎل  ۹۸ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻـﯽ داﺷﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد.
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ دو ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزی اﺗـﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺎﭼﻪ ﺣـﺪ در
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪم ﻫﻤﺎن رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﯿﻮه ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ  ۲۰درﺻﺪ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهای  ۷۰درﺻﺪ از ارز ﺧﻮد را از ﻣﺎﺧﺬ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌـﺎﻓﯿﺖﻫـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼـ اﮔﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪه در ﻣﺠﻤـﻮع  ۵۶درﺻـــﺪ از ﻣﯿﺰان ﺻــﺎدراﺗﺶ را
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ۲۰درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ  ۷۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،درواﻗﻊ  ۵۶درﺻﺪ ﺑﻪ ۷۰
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻗﻀـــﯿﻪ ﺑﺤــﺚ دارد و ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﻼــف ﺗﻮاﻓــﻖ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻨــﺪ را در
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ اداﻣﻪ داد :وﺿـﻌﯿﺖ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺳﺎل  ۹۸ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﯾﮏ
ر ﯾــﺎل ﻫـﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺷـﺎن را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨــﺪ ،ﺣـﺘﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ارزی را ﮐـﻪ ﺻـﺎدر ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺪی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﻫﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ درﺻﺪی از ارزش اﻓﺰوده را
ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده  ۳۴ﻗـﺎﻧﻮن رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در ﺑـﺪو ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫـﺪ و ﺑﺨﺸـﯽ را ﻫﻢ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ارزی
اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.

وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺧﻸـ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ و درآﻣﺪزاﯾﯽ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪان در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :ﯾـﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺮای ﯾـﮏ وام ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺎهﻫـﺎی ﻣﺘﻤـﺎدی در ﺻﻒ ﺑﻤﺎﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ارزش اﻓﺰوده
ﺧـﻮد را ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن وام اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﻃﻠﺒﮑـﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧـﺎم او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﺻـﻐﺮ ﻣﻈـﺎﻫﺮی ،از اﻧﺠﻤﻦ ﮐـﺎرﮔﺰاران ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻـﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺻﺎدرات
اﺳﺖ اﻓﺰود :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺿﻮاﺑﻂ واردات ﺻﺮ ﯾﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در دﺳﺘﺮس واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد.
اﻣـﺎ در ﻣﻮرد ﺻـﺎدرات اﯾﻦ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﻨـﺪ و ﭼﻮن ﺻـﺎدرات ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺣﺒﯿﺐ اﺣﻤـﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از اراﺋﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۱۶ﺗﺎ ۱۸
درﺻـﺪی و ﺗﺴــﻬﯿﻼت وﯾﮋه ۱۴ / ۵درﺻـﺪی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺧـﺒﺮ داد و ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات در ﮐﻨـﺎر ﻓﻌﺎﻻـن
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی و ﺑﺪون ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ در اﺳـﺮع وﻗﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

آﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮز

روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۷:۵۰

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎدل

راه اﻣﺮوز

اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﻮز

ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﺳ ﭙ ﺮد ه ﮔ ﺬ ا ر ی ﺑ ﯿ ﺴ ﺖ ﻫ 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
 ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد /

۰
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۱۰۹

ﻣﻌــﺎون وز ﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﮐــﻞ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺧـﺒﺮ داد :اﻧﺠـﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ،
ﺻﻨـﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤـﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،از اﻧﺠـﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﺷﻤـﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑـﻮم ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﮔﻔﺖ ۲۰ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻــﻨﺪوق
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧــﮏﻫـﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ و ﮐﺸـﺎورزی
ﺳـﭙﺮدهﮔــﺬاری ﺷــﺪه و ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﻋﺎﻣــﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﺑﺮاﺳــﺎس ﺷــﺎﺧﺺﻫــﺎی اﻋﻼـﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻫﻤﮑــﺎری وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬـﻮری
اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﺴـﺒﺖ 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
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳـﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 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
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮاﻧـﺒﺮﭼﺴﺐ ﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺳـﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺑﯿﺴـﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
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ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﻠﻨﺎ
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رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان از اﻧﺠـﺎم ﺳـﭙﺮدهﮔــﺬاری ر ﯾـﺎﻟﯽ ۲۰ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ در
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮ داد.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان ـ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻋﻼـم ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑﻮم ﮔﻔﺖ ۲۰ :ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺻـﺎدرات،
ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ و ﮐﺸـﺎورزی ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺷـﺪه و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی اﻋﻼـﻣﯽ
ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﺴـﺒﺖ
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
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳـﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻗﯿﻤـﺖﻫــﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ 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
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﻠﻨﺎ

ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ زﺳ ﻔ ﻴ 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
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری در
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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.
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ« ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب«« ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ 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.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۶:۰۳

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﺳ ﭙ ﺮد ه ﮔ ﺬ ا ر 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 ﺎ ﻧ ﮏ ﻫ ﺎ ی
ﻋ ﺎﻣﻞ
 ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر -رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ر ﯾﺎﻟﯽ ۲۰ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر« ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑﻮم
ﮔﻔـﺖ ۲۰ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎل از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺗﻌــﺎون ،ﺻــﺎدرات ،ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼــ و ﮐﺸــﺎورزی ﺳـﭙﺮدهﮔــﺬاری ﺷــﺪه و ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ،
ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ و ﺑـﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ
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
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳـﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻗﯿﻤـﺖﻫــﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ 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
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۰۸

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﻠﻨﺎ

ﺳ ﺎ ﯾ ﺖ ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﺳ ﭙ ﺮد ه ﮔ ﺬ ا ر ی  ۲۰ﻫ ﺰا ر ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﺎ رد ر ﯾ ﺎ ﻟ ﯽ ،
ﺻﻨﺪ وق ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﻣ ﻠﯽ در ﺑ ﺎﻧ ﮏﻫ ﺎی ﻋ ﺎﻣﻞ
 ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان از اﻧﺠـﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ر ﯾـﺎﻟﯽ ۲۰ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮ داد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان ـ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻋﻼـم ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑﻮم ﮔﻔﺖ ۲۰ :ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺻـﺎدرات،
ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ و ﮐﺸـﺎورزی ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺷـﺪه و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی اﻋﻼـﻣﯽ
ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری وزارت اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﺴـﺒﺖ
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
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳـﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻗﯿﻤـﺖﻫــﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ 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
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۳۵



ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﻠﻨﺎ

ﺳ ﭙ ﺮد ه ﮔ ﺬ ا ر 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 ﺎ ﻧ ﮏ ﻫ ﺎ ی ﻋ ﺎ ﻣ ﻞ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑـﻮم در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴـﺖ
ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،از اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ 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
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ب
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه

ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۲۵

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

اﯾﻠﻨﺎ

ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﺳ ﭙ ﺮد ه ﮔ ﺬ ا ر ی ﺑ ﯿ ﺴ ﺖ ﻫ 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
 ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۶ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺒﺮی

 falsefalseاﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ و
رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد :اﻧﺠـﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺣﺎﺷـﯿﻪ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،از اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری
ر ﯾﺎﻟﯽ […] ،ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد :اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
از اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑـﻮم ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ ۲۰ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
ر ﯾـﺎل از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮک
اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ و ﮐﺸـﺎورزی ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺷـﺪه و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی اﻋﻼـﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 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
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳـﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 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

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
 falsefalsefalseﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﮐـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد :اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت و رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸـﺴﺖ ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،از اﻧﺠـﺎم ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ،ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ،ﺣﻤﯿـﺪ زادﺑـﻮم ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ ۲۰ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
ر ﯾـﺎل از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮک
اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ و ﮐﺸـﺎورزی ﺳﭙﺮدهﮔـﺬاری ﺷـﺪه و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی اﻋﻼـﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 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
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳـﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪات ارزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 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
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت

ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﺳﺎزﻣـﺎن و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﻗـﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤـﺎت ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﻌﺐ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ وﯾﮋه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﻪ روزﺗﺮ ﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧـﺪ،ﮔﻔﺖ:ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺖ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻬﺮ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۳۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻـن ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳـﺠﺎم از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺣﺮاز
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺳﺎزﻣـﺎن و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﻗـﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤـﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﻌﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه ﺟــﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗـﻮان ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺑـﻪ روزﺗﺮ ﯾـﻦ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧــﺪ،ﮔﻔـﺖ:ﺑﻮاﺳــﻄﻪ
ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺷــﻬﺮ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻫـﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۳۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻــن ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم از
ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺷـﻬﺮ ،ﺳـﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺳـﺠﺎم در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺷـﻬﺮ ﺑﻮده
اﯾﻢ،اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻻـن ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳـﺠﺎم،در ﻫﯿـﭻ ﯾـﮏ از ﻣﺮاﺟﻌـﺎت
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﺴــﯿﻨﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺳــﺠﺎم ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ز ﯾﺮ ﺳـﺎﺧﺘﯽ در ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﺪ
ﺑﺴــﯿﺎری از ﺧــﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺳــﻬﺎﻣﺪاران را ﺑـﻪ راﺣـﺘﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر آﻧﻬـﺎ ﻗﺮار دﻫــﺪ،ﺗﺼــﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻـن ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ اﻋﻢ از اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠـﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧـﺎم در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳـﺠﺎم و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد:ﺣﻀﻮر ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﺠـﺎﻣﻊ ،در ﯾـﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﺳـﻬﺎم از ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری و اﻃﻼـع از
ﺳﻮدﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ در ﯾـﺎﻓﺖ آﻧﻬـﺎ از ﻧﺎﺷــﺮ ﯾﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران در آﯾﻨــﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴـﯿﻨﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪﯾﻢ اﺳـﺘﻘﺒﺎل از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺠـﺎم از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺷـﻬﺮ ،ﮐﻤﺎﮐـﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ،ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧـﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻗـﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺑﺎﻧﮏ ﺷـﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺧﻮد ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ در ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ وز ﯾﺮ ﮐﺸـﻮر :اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﻣـﺎ ﺻـﯿﺎﻧﺖ از وﺿـﻌﯿﺖ...وز ﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻـﯿﺎﻧﺖ از وﺿـﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺑﺮای ﻣـﺎ اوﻟﻮﯾـﺘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ از ...ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ؛ اوﻟﻮﯾﺖ اﻣﺴـﺎل دوﻟﺘﻤﻌـﺎون اول رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :اﻣﺴـﺎل ﺑﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دار ﯾﻢ و اوﻟﻮﯾﺖ ...ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
و ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ...ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻫﺪاﯾﺖ
آنﻫﺎ...
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

ﻧﺮخ ﺷـﮑﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و روزه ﺳـﮑﻮت ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺨﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ -ﻣﻌـﺎون ﺳـﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﻪ در
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره در ﺣﺎل ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺮخ ﺷـﮑﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎ و روزه ﺳـﮑﻮت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺨﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ -ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره در ﺣﺎل ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﻧـﻮﯾﻦ ،ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻮد ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﻠﯿـﺪ ﺧﻮرد و ﻣـﺪﯾﺮان ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﯾـﮏ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻃﺒﻖ دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ از اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺑﻼع ﺷـﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺳﭙﺮده ﺑﺎ
ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۵درﺻﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﻫﻢ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣـﺎ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ داﺳـﺘﺎن ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﻣـﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒـﺎری ﻗﺮار دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺧـﻮد را ﮐـﺎﻫﺶ
ﻧـﺪاده  ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳـﻮد  ۱۸ﺗﺎ  ۲۰درﺻـﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪﺳـﯿﺪ ﮐﻤـﺎل ﺳـﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺴـﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
دوﺑـﺎره در ﺣـﺎل ﮐﺎرﺷـﮑﻨﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪاو ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ  :وﻗﺘﯽ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮﺧﻼـف ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده
ﮔﺬاران ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاران ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨـﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دوﺑﺎره در ﻫﻤﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺗﮑﺮاری ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ز ﯾﺎن ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺘﯿﻤﻤﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی اداﻣـﻪ داد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس اﮔﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮐـﺎﻣﻞ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳـﺨﺘﯽ را ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪاو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاران ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ز ﯾﺎندﻫﯽ آن
را ﺑﺎﻻـ ﺑﺮده اﺳـﺖ ،اﻓﺰود :زﻣـﺎن ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﻬـﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﺮای ﺳـﺮاز ﯾﺮ ﮐﺮدن ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽداﻧﻨﺪﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺒﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﮐـﺞ دار و ﻣﺮ ﯾﺾ
رﻓﺘـﺎر ﮐﻨـﺪ در ﺣـﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟـﺎی دﻧﯿـﺎ ﻧﻬـﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨـﺪﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪار و ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﮑﻦ ﮐﺪاﻣﻨـﺪ؟ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ،ﺣﺎﮐﯽ از رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
.
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۱۹

اﻏﻠـﺐ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ،دی ،ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ،ﺳــﯿﻨﺎ ،اﻗﺘﺼـﺎدﻧـﻮﯾﻦ ،اﯾﺮان زﻣﯿـﻦ ،ﺷــﻬﺮ،
ﭘﺎﺳﺎرﮔـﺎد ،ﮐـﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ ،ﭘﺴﺖﺑﺎﻧـﮏ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ،ﮐﻮﺛﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده
ﯾﮑﺴــﺎﻟﻪ ﺧـﻮد را ﮐـﺎﻫﺶ و  ۱۵درﺻـﺪ ﻗﺮار دادهاﻧـﺪﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺳـﭙﻪ ،ﮐﺸـﺎورزی و ﻣﺴـﮑﻦ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺳﭙﺮده را ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دادهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دوﻟﺘﯽ از ﭼﻨـﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳـﻄﺢ رﺳﺎﻧـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪاﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻌـﺪاد
ﻣﻌﺪودی ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺳﺎز ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻮک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﯾــﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل ﺳـﺎلﻫـﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫﻤـﻮاره در ﺣـﻮزه ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﺎ ﻧﺮخﺷــﮑﻨﯽ ،ﺳـﻮد ﺳـﭙﺮده ﺑﺎﻻـﺗﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﺑـﺎوﺟﻮد ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﺑﻪ  ۱۰درﺻـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ
را در ﺳـــﻄﺢ  ۱۸درﺻــﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﻪ درﺻــﺪ ﺑﺎﻻــﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺷـﻮرای ﭘـﻮل و اﻋﺘﺒــﺎر و ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ اﻋﻤـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮏ
از اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﻤﻮاره در ادﺑﯿـﺎت ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ »ﺑـﺪ« ﯾﺎ ﻧﺮخﺷـﮑﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺘﺎز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دو ﺑﺎﻧ ِ
در ﺣـﺎل ادﻏـﺎم در ﺑﺎﻧـﮏ ﺳــﭙﻪ ﻫـﻢ ﻧﺮخﻫـﺎی  ۲۰درﺻــﺪ و  ۱۸درﺻـﺪ را ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺣﻔـﻆ ﮐﺮده و ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد
ﻣﯽدﻫﻨـﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻣﻮﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻼـف ﺗﻮاﻓﻖ ﻣـﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻮرای
ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۰و  ۱۸درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.......
.
....
اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ دﺳـﺘﻮر وﯾﮋه وز ﯾﺮ ﺻـﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﺴـﺮ ﯾﻊ در روﻧـﺪ...وز ﯾﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی  ۱۹ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ...داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن ﻫـﺎی ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ...رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ...ﺟﺰﺋﯿﺎت ورود ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ
ﺑﻮرس.../رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزی ﺑـﺎ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿـﺎت آزادﺳـﺎزی ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﮔﻔﺖ:ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ
اﻣﺮوز...
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
آر ﯾﺎﻧﯿﻮز
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ﺑ ﺎ زا ر آ ر ﯾ ﺎ | ﮐ ﺸ ﻤ ﮑ ﺶ ﺑ ﺎ زا رﻫ ﺎ ی ﻧ ﻮ ﻇ ﻬ ﻮ ر د ر ﭘ ﺮد ا ﺧ ﺖ ﺑ ﺪ ﻫ ﯽ ﺑ ﻪ ﭼ ﯿ ﻦ
 ﺑﺎزار آر ﯾﺎ /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

۰۷:۴۷

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  -ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻔﺲ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ از .۲

 ۹درﺻـﺪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﯿﻘـﺎ ً ﻣﻨﻔﯽ در ﺳـﺎل  ۲۰۲۰وارد ﻣﯽﺷـﻮد ،اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ دوم
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۰۹روی داده ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼـﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از اﯾﺮان ،ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺲ از اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻـ ً ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻨـﺪ و دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑ ﻮد .
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷـﯿﻮع ﻣﺠﺪد وﯾﺮوس ،ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼـﺮف را ﻟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آنﻃﻮر ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽﻫﺎ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،روﻧﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ را در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺪت درد رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر
وﯾﺮوس را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿـﻄﺮاری ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷـﯽ از
آن ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﺧـﺎرﺟﯽ اﮐﻨﻮن در ﺗﻼـش ﺑﺮای ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﻮلﻫﺎﯾﺸـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
در ﻧـﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ آﻓﺮ ﯾﻘـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ ،ﮐﻨﯿـﺎ و ﻧﯿﺠﺮ ﯾـﻪ ﺷﺎﻫـﺪ اﻓـﺖ ارزش ارزﻫـﺎی راﯾـﺞ ﺧـﻮد ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ -اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ -اﻣﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺘﻘﺮاضﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻬﺪﯾــﺪ ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ ﻣـﺎﻟﯽ روﺑـﻪرو ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺑـﻪ ﻣﺆﺳــﺴﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﭼﻨـﺪﺟﺎﻧﺒﻪای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻــﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ روی آوردهاﻧﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ) (IMFﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﺿـﻄﺮاری را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  ۳۹ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرس از ﺳﻮی ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۰ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣـﺎ ﺑـﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ،ﻫﻢ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﺎن از اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه ۲۰ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺳﻮد وامﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ
درآﻣﺪ ﮐﻢ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.
ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻢ آور ﯾـﻞ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه  ۲۰ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻋﻀـﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻌﻬـﺪات ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺳـﺘﻘﺮاضﻫﺎ را ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل )ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ۲۰ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر :ﭼﯿﻦ.
ﭼﯿﻦ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮔﺮوه ۲۰را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً آن را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﯿـﻦ ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗﻌﻬــﺪ ﮔﺮوه  ۲۰ﺑﺮای ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﯾـﻖ اﻧــﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻌﻬـﺪات اﺳﺘﻘﺮاﺿــﯽ وامﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن اﻋﻼـم ﮐﺮد اﻣﺎ
ﺻــﺪﻫﺎ ﮐﺸــﻮری را ﮐـﻪ در ﻗــﺎﻟﺐ اﺑﺘﮑــﺎر »ﮐﻤﺮﺑﻨــﺪ و ﺟــﺎده«اش ﺑﺮای ﺗﻮﺳــﻌﻪ ز ﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫــﺎ از ﭘﮑـﻦ وام ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧــﺪ را
ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ و اﻋﻼـم ﮐﺮد ﮐﻪ وامﻫـﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وامﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ واردات و ﺻـﺎدرات ﭼﯿﻦ )اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ( ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﮔﻠﻮﺑﺎلﺗﺎﯾﻤﺰ ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از اﻃﻼﻋﯿﻪ ﮔﺮوه  ۲۰اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﯿﺶ از  ۱۸۰۰ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ و ﺟـﺎده را در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺮده
ا ﺳ ﺖ.
ﭼﯿـﻦ ﺑــﺎ اﺻــﺮار ﺑﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑﻬﺮه وامﻫــﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻓﻘﯿﺮ را وادار ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑــﺪﻫﯽﻫـﺎ و واردات
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻼم ﺧﻮراﮐﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺘﯿﺎزﮔﯿﺮی ﯾﺎ...؟ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪدﺳﺖ آوردهاﯾﻢ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳ﺗﺎ  ۲۰۱۷ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ً ﺑﻪ  ۶۷ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﺎن در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ۱۲۰

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺟﺮ ﯾﺎن ﻃﺮح ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺟﺎده وام داده اﺳﺖ.
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮاضﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی اﻣﺮوز ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ضﻫـﺎ ﮐـﻪ ﭼﯿﻦ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹ﮔﺰارش داد ،ﻧﺸــﺎن ﻣ 
اﻣﺎ رﺷﺪ اﺳـﺘﻘﺮا 
درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺟﺎده ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﭼﯿﻦ را در ردهﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ وامدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،وام ﺣـﺪاﻗﻞ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـری ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن از ﭼﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ آن
ﮐﺸﻮر -ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  -اﺳﺖ.
آﻓﺮ ﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺣـﺪود  ۱۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر )ﻣﻌـﺎدل ﭼﻬﺎر درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را( از ﭼﯿﻦ وام
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﻘﺮوض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﺣﺠـﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺣـﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن و آﻓﺮ ﯾﻘـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﭼﯿﻦ
ﻣﻘﺮوض ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺨﻤﯿـﻦ ﻣﯽزﻧﯿـﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼـدی ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﺟﯿﺒـﻮﺗﯽ ﺑـﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ ً ﻣﻌـﺎدل  ۸۰درﺻـﺪ از ﻣﺠﻤـﻮع ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای اﺗﯿﻮﭘﯽ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﻗﺮﻗﯿﺰﺳـﺘﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮوﻧـﺎﯾﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل را در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎر اﺳﺖ.
از ﺳـﺎل  ۲۰۱۳ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻧﯿﻤﯽ از وامﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﭘﮑـﻦ در اﺧﺘﯿـﺎر ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﺎﻻـﺗﺮ ﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﮑـﻮل
ﺷﺪن را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﭼﯿﻦ ﺑﺮای وامﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻮدﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﮑــﻦ ﮔﺮﭼــﻪ ﻧﺮخﻫــﺎی ﺧــﻮد را ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧــﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨــﺪ و ﺟــﺎده ﺑــﻮﯾﮋه ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﺑﺰرگ ،ﻧﺮخ
ﺑﻬﺮهﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑﻪ  ۳درﺻـﺪ ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد ﺑﺎﻧـﮏ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔـﺎه ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎ ً ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷـﺶ درﺻـﺪ ﻣﯽرﺳـﺪ،

ا ﺳ ﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺑﻪﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻦ ﺧـﻮد ﺑـﺎ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر اﺳـﺘﻘﺮاض ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ وامﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر وام ارزان را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ و ﺟﺎده ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ وام ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﻣﻤﺘﻨـﻊ وامﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ﮐـﻢدرآﻣـﺪ ﭼﯿـﻦ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ واردات و ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑﻪ دﻻـر ،ﯾـﻮرو و دﯾﮕﺮ ارزﻫـﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻬﻢ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻏﻠﺐ آﻧﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.
زاﻣﺒﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻃﺮح ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ و ﺟﺎده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷـﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﭼﯿﻦ اﺳـﺘﻘﺮاض ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻗـﺪری ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارزی دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶرو ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﻮم از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ را ﺑﭙﺮدازد.

واردات و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ذﺧﺎﯾﺮ ارزی آﻓﺮ ﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻌﻬـﺪات ﺑـﺪﻫﯽ ﺧﻮد را ﻧﮑﻮل ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
از ﺑﺎزارﻫـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷـﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﺴـﺮیﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﭘﺎﻧـﺪﻣﯿﮏ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ درد و رﻧﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑـﻮل ﮐﺮدن ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎ ﺣـﺘﯽ اﮔﺮ در ﭼﻨـﺪ ﮐﺸـﻮر اﺗﻔـﺎق ﺑﯿﻔﺘـﺪ ،اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﺑﻪ اوراق ﺧﺰاﻧﻪداری
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اوراق ﻗﺮﺿﻪ آﻟﻤﺎن ،ﻃﻼ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎی اﻣﻦ ﺳـﻨﺘﯽ ﺳﺮاز ﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮑﻮل ﮐﺮدن ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از اواﯾﻞ آور ﯾﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۹۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از اﻗﺼـﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر
ﺑ ﻮ ﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮي ﺑ ﺎ ﻧ ﻚ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

۱۲۲

ﺧﺎرج ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ »راﻧﺪ« آﻓﺮ ﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و »رﺋﺎل« ﺑﺮز ﯾﻞ در ﺳﺎلﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺮوج ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ارزش اﯾــﻦ ارزﻫــﺎ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐــﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫــﺪ داد و ﻫﺰ ﯾﻨــﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫــﺎی اﺳﺎﺳــﯽ را
ﺑﺸﺪت ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺑﻬﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ آﻓﺮ ﯾﻘﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎره آﻓﺮ ﯾﻘﺎ ﺑﻪ .۱۰
 ۶ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ و رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و داروﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺮوج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ،ﺷﯿﻮع ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن ﮐﻮﺗـﺎه ،اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ ،ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ از آن آﻏﺎز ﺷﺪ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺿﺮﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮرده اﺳﺖ.

اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺳﻪ ﺗﺮ ﯾﻠﯿـﻮن ذﺧﯿﺮه ارزی ﺧـﺎرﺟﯽ و ارزی ﮐﻪ در ﻃـﻮل ﺑﺤﺮان ﺛﺒـﺎت ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ ﮐﺮده ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وامﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ وامﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑﺎ واﺣﺪ ﭘﻮلﻫﺎی در ﺣﺎل ﺳـﻘﻮط ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی در ﺣﺎل ﺧﺮوج و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺻـﻼ ً
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻔﺴــﺮان ﻣــﺪتﻫـﺎﺳﺖ ﮐـﻪ ﻃﺮح ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ و ﺟـﺎده را در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﻠـﺖﻫـﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑـﻪ ﻃﺮح ﻣﺎرﺷـﺎل
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﻃﺮح در روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾـﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ و ﺟﺎده ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺎرﺷﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ )ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح
ﻣﺎرﺷﺎل ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۱۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎ ﻧﺮخ دﻻر اﻣﺮوزی ﺑﻮد( ،اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻣﺎرﺷﺎل ﻫﻤﮕﯽ ﻫﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺟﺎده ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺑـﺪﻫﯽ اﮐﻨﻮن در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻘﻼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ز ﯾﺮ ﺑﺎر ﭘﺎﻧﺪﻣﯿﮏ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
در ﺣﺎل ﺑﺮ ﯾﺪن ﻧﻔﺲ آﻧﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﺸـﮑﻼت آﻧﺎن ﺳـﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺮون آوردن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺤﺮان اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ.
ﭘﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑـﺪﻫﯽﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ و ﺟﺎده ﺗﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ اواﺳﻂ  ۲۰۲۱ﻣﯿﻼدی
آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۰:۲۸

ا ﯾ ﺒ ِﻨ ﺎ  -رﺳ ﺎ ﻧ ﻪ ﻣ ﺮﺟ ﻊ ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﯽ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۶۱۹ 

۹۳۶۸ 

۷۹ 

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﭘ ﻮ ﯾ ﺎ
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۲

۰

۰

۰



۶۰ 

۰۱:۵۰

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۶۰ 

۷۷۸ 

۶

۱۷:۵۹

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۶۹ 

۷۷۸ 

۲

۱۰:۵۸

۱۰
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۳:۲۶

Asretebar
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۴۸ 

۸۵۲ 

۱

۱۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۱۴:۱۶

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
 ﻧﺴﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻـی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ ر اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

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.
ﻧﺴــﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدﺑﻪ ﮔﺰارش  ،ﺳﯿﺪﺣﺴــﯿﻦ 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.

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 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ.
اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺣﺮاز ﻫـــﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۳۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻــن ﺑﺎزار...ﻣــﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﺳﺎزﻣـﺎن و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی ﺑﺎﻧـﮏ ﺷــﻬﺮ ﺑﺎ
ﻗـﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤـﺎت ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷــﻌﺐ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ...ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ...ﺑـﺎﻧﮏ
ﮐﺸــــﺎورزی ،در اوﻟﯿـــﻦ ﺳﺎﻋـــﺎت اﻣﺮوز ،ﻣﺮﺣﻠـــﻪ دوم ﭘﺮداﺧـــﺖ وام ﺣﻤـــﺎﯾﺘﯽ ﯾـــﮏ ﻣﯿﻠﯿـــﻮن ﺗﻮﻣـــﺎﻧﯽ را ...ﺻﻔﺤــﻪ اول
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ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺷﺨﺼـﯽ ﺳﺎزی و ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری 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 اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اﺻـﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،واﺳﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ API
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  PCاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
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 .
ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ" ﻣﺎﻧـﺪه و ﺻـﻮرت ﺣﺴـﺎب" "،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اﻧﺘﻘـﺎل وﺟﻪ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎی
اﯾﻦ واﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب
ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺪﯾﺮ 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 اداﻣـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺳﻮاﻻـت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ 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 .

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز
ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺒﺎر

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر
ﺑﺎزار آر ﯾﺎ

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

 ۱1اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮاﻧﺎ ﻧﯿﻮز

اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﻮز

ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻮز

اﯾﺒﻨﺎ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮار اﻗﺘﺼﺎدی

۱۲۹

