ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ  ۹۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺒﻮد ﭘﻼک ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮط ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻓﻮری ﺧﻮدرو
 اﯾﺮان اﮐﻮﻧــﻮﻣﯿﺴﺖ -ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﺧــﻮدرو ﻧﺒـﻮد ﭘﻼــک ﻓﻌــﺎل در ﻫﺮ ﺧــﺎﻧﻮاده را ﺷــﺮط ﺟﺪﯾــﺪ ﺑﺮای ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن در ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻓـﻮری
ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﮐﻮﻓﺎرس  ۱۰۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﺮوﻧﺪه وام ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ؟


اﮐﻮﻓﺎرس :ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾـﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۵۱ﻫﺰار و  ۲۱۴ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار

)ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ از  ۲۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ( ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ داد.
 ۵۵آﻧﻼﯾﻦ  ۸۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر  ۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ را اﺑﻼغ ﮐﺮد


رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬــﻮر  ۶ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺼـﻮب ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑـﻪ وزارﺗﺨــﺎﻧﻪﻫــﺎی دادﮔﺴـﺘﺮی ،ﺟﻬﺎدﮐﺸــﺎورزی ،اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،راه و

ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ...اﺑﻼغ ﮐﺮد.
آﻓﺘﺎب  ۶۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﻔﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ
 ﺳــﻔﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن در ﺗﻬﺮان ﺻــﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﭘـﺎرهای ﺗﻮﺿــﯿﺤﺎت در وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ ﺣﺎﺿــﺮ
ﺷ ﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻫﺘﻞ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ در ﺗﻬﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
 ﻧﻤـﻮﻧﻪ اوﻟﯿـﻪ ﻫﺘـﻞﻫـﺎی ﮐﭙﺴـﻮﻟﯽ ،ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر وز ﯾﺮ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷــﮕﺮی و ﺻــﻨﺎﯾﻊدﺳـﺘﯽ در ﺗﻬﺮان روﻧﻤـﺎﯾﯽ
ﺷ ﺪ.
ﺳﯿﺘﻨﺎ  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ
 ﻣﻌــﺎون ﻓﻨــﺎوریﻫــﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮر ﺿــﻤﻦ اﻋﻼـم اﻗــﺪاﻣﺎت ﻣﻬـﻢ و ﻣـﻮﺛﺮ ﻧﻈـﺎم ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺪرنﺳﺎزی اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت را اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﺧﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ  ۵۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻔﺎرش در ﺑﻮرس و ﺣﺬف ﺳﻔﺎرش ﭘﻨﻬﺎن در ﻓﺮاﺑﻮرس

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱



ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ
 رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی :ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ
 ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن د
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ا ﻓ ﺘ ﺘﺎ ح ﺣ ﺴﺎ ب  ،اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮑ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د
 وز ﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﮔﻔـﺖ :اﻓﺘﺘـﺎح ﺣﺴـﺎب ،ﺻــﺪور و ﺗﻤﺪﯾــﺪ دﺳــﺘﻪ ﭼـﮏ ،ﭘﺮداﺧـﺖ اﻗﺴـﺎط و در ﯾـﺎﻓﺖ وام اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن

ﻣﻨﺒ ﻊ

ا ﺧ ﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

۷
۷

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

۵

ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز

۳

ﺑﺎﻧ ﮑ ﯽ

۲

ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل در اﯾﺮان ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ﻧﺸﺪ /ﺳﻬﻢ  ۴درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ در
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

۲

ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل از ﻋﺮاق ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد /ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻣﺮزی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻫﻨﻮز ﻓﺮم ﺳﻨﺘﯽ دارد
راهاﻧﺪازی ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ

»ﺷﺴﯿﻨﺎ« و ﺳﻮد  ۵۸۵۰رﻳﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز
روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر

۱۶

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۱:۵۶

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
 ا ﺧﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل /

۰

۰

 ۷ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۳۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎرﭘﻮل ،ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼـﻫﺒﺮداری ﻫـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿــﺮوری اﺳـﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از اﻓﺸـﺎی
اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎرت ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧـﻮد از ﻗﺒﯿـﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾــﺦ اﻧﻘﻀــﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ و ﭘﻮﯾــﺎ در ﺗﻤـﺎس ﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ را
در ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس ) OCواﺣـﺪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
 ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨ ﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒــﺎرﭘﻮل ،ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼـﻫﺒﺮداری ﻫـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿــﺮوری اﺳـﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از اﻓﺸـﺎی
اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎرت ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀـﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ و ﭘﻮﯾـﺎ در ﺗﻤـﺎس ﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻـزم ﺑﻪ ﯾـﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﯿﭽﮕـﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋـﺎت را از ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ را
در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس ) OCواﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺣﺎوی
رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮔﻮﺷـﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎره ﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۷

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۰۹:۳۸

اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ
/ 
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 ۷ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۳۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ا ﺧﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل

Exim News

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃــﺎت اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ،ﺑــﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼــﻫﺒﺮداری ﻫــﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿــﺮوری اﺳـﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن از اﻓﺸــﺎی
اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎرت ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧـﻮد از ﻗﺒﯿـﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾــﺦ اﻧﻘﻀــﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ و ﭘﻮﯾــﺎ در ﺗﻤـﺎس ﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ را
در ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس ) OCواﺣـﺪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
 ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺣﺎوی
رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃــﺎت اﯾـﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ،ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼـﻫﺒﺮداری ﻫـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿــﺮوری اﺳـﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از اﻓﺸـﺎی
اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎرت ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀـﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴــﺘﺎ و ﭘﻮﯾـﺎ در ﺗﻤـﺎس ﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ را
در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس ) OCواﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺣﺎوی
رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮔﻮﺷـﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎره ﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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اﻧﺠﺎم ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران /
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 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس

رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﮔﻔﺖ  :ﻣﺒﺎدﻻـت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻫﻨـﻮز ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﺳـﻨﺘﯽ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫـﺎ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﺳــﺘﺎن ﻫـﺎی ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺟـﻮان از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه؛ ﮐﯿـﻮان ﮐﺎﺷـﻔﯽ رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه
ﮔﻔـﺖ  :ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه از ﻣﻌـﺪود اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﯽ ﺗﺒﺎدﻻـت ﺑﻐـﺪاد -ﺗﻬﺮان ﻗﺮار دارد و ﻫﻤـﻮاره
ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
او ﻗﺪﻣﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ
 ۹۹ﺳﺎل ﻣﯽرﺳـﺪ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺸﻦ  ۱۰۰ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺎق ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻧﻈﺮ ﻗـﺪﻣﺖ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﺰ دو ،ﺳﻪ اﺳﺘﺎن اول ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه اداﻣـﻪ داد :ﻃﯽ ﯾـﮏ ﯾـﺎ دو ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺑـﺎ وﺟـﻮد رﺷــﺪ ﻧﺮخ ارز ،روﻧــﺪ ﺻـﺎدرات ﭼﻨــﺪان
اﻓﺰاﯾﺸـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ آنﻫـﺎ ﺻـﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﺷﺪ.
ﮐ ﺎ ﺷـ ﻔ ﯽ ﮔ ﻔ ﺖ  :ا ز ﺳ ﻮ ی د ﯾ ﮕ ﺮ ﺑ ﺎ ﻣ ﺒ ﺎ ﺣ ﺚ ﻣ ﺮ ﺑ ﻮ ط ﺑ ﻪ ﭘ ﯿ ﻤ ﺎ ن ﺳ ﭙ ﺎ ر ی ا ر ز ﻣ ﻮ ا ﺟ ﻪ ﺑ ﻮ د ﯾ ﻢ و ﻣ ﺪ ت ز ﯾ ﺎ د ی ﻃ ﻮ ل ﮐ ﺸ ﯿ ﺪ ﺗ ﺎ ﺑ ﺨ ﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪ.
او ﮔﻔـﺖ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻧﯿﺰ ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر و ﻟﺰوم ﺣﻔــﻆ ذﺧـﺎﯾﺮ ارزی را درک ﻣﯽﮐﻨــﺪ و ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫـﻢاﮐﻨـﻮن ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻـﺪ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ
ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷـﻔﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ﺗﺠﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﻓﺰود :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
اﺳـﺘﺤﻀﺎر دار ﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﺎدرات دارد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
او اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠـﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺣﻞ ﻧﮑﻨﻨـﺪ  ۹درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰودهای ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺧـﺬ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
آنﻫﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳـﻬﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺣـﺪود
ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ.
او اﺷـﺎرهای ﺑـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺒﺎدﻻـت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿـﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی ﻃﺮف ﺻـﺎدرات ﮐـﺎری داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﺑﻪ
ﺟﺰء ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷـﯿﻮه ﺳـﻨﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾﻖ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۹

ﺻﺮاﻓﯽﻫـﺎ ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣﺮ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را ز ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨــﺪ و ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﻫـﻢ ﻧﺎﺷــﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫﺎ
اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺎر ﻣﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﮐﺜﺮ ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺒـﻮد ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻣﺮزی از ﯾـﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﺣﻤـﻞ ﯾﮑﺴـﺮه در
زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺎﯾﻌـﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد .
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/د

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۰۶

ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻫﻨﻮز ﻓﺮم ﺳﻨﺘﯽ دارد
 ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﻣﺒﺎدﻻــت ﻣــﺎﻟﯽ ﺑﯿــﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻫﻨــﻮز ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮه ﺳــﻨﺘﯽ و از ﻃﺮ ﯾــﻖ ﺻــﺮاﻓﯽﻫــﺎ ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐــﻪ اﯾـﻦ اﻣﺮ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫــﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻃﯽ ﯾـﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷـﺪ ﻧﺮخ ارز ،روﻧـﺪ ﺻﺎدرات ﭼﻨـﺪان اﻓﺰاﯾﺸـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ آنﻫـﺎ ﺻـﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد در زﻣـﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﺷﺪ.
 ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻧﯿﺰ ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر و ﻟﺰوم ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﯾﺮ ارزی را درک ﻣﯽﮐﻨــﺪ و ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫـﻢاﮐﻨـﻮن ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻـﺪ ارزﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در
ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠــﺎر ﺗــﺎ زﻣــﺎﻧﯽﮐـﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ را ﺣـﻞ ﻧﮑﻨﻨــﺪ  ۹درﺻــﺪ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰودهای ﮐﻪ از آنﻫـﺎ اﺧـﺬ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر آنﻫﺎ
دارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوزﺑﻪ ﮔﺰارش ؛ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻣﻌـﺪود اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻮر اﺻـﻠﯽ ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﻐـﺪاد -ﺗﻬﺮان ﻗﺮار
دارد و ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻃﯽ ﯾـﮏ ﯾـﺎ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷـﺪ ﻧﺮخ ارز ،روﻧـﺪ ﺻﺎدرات ﭼﻨـﺪان اﻓﺰاﯾﺸـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۰

زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ آنﻫﺎ ﺻـﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﺷﺪ.
ا ز ﺳ ﻮ ی د ﯾ ﮕ ﺮ ﺑـ ﺎ ﻣ ﺒـ ﺎ ﺣ ﺚ ﻣ ﺮ ﺑ ﻮ ط ﺑ ﻪ ﭘ ﯿ ﻤـ ﺎ ن ﺳـ ﭙ ﺎ ر ی ا ر ز ﻣ ﻮ ا ﺟ ﻪ ﺑ ﻮ د ﯾ ﻢ و ﻣـ ﺪ ت ز ﯾ ﺎ د ی ﻃ ﻮ ل ﮐ ﺸـ ﯿ ﺪ ﺗ ﺎ ﺑ ﺨ ﺶ ﺧ ﺼ ﻮ ﺻـ ﯽ ﺑ ﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻧﯿﺰ ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮر و ﻟﺰوم ﺣﻔــﻆ ذﺧـﺎﯾﺮ ارزی را درک ﻣﯽﮐﻨــﺪ و ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫـﻢاﮐﻨـﻮن ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻـﺪ ارزﻫـﺎی ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ ﻧﯿﺰ در
ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﻮﻟﯿـﺪات دﯾﮕﺮ اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺠـﺎر ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑﻪ
ﺧــﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻫﻤﯿـﺘﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻـﺎدرات دارد ،اﻣـﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠــﺎر ﺗــﺎ زﻣــﺎﻧﯽﮐـﻪ ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ را ﺣـﻞ ﻧﮑﻨﻨــﺪ  ۹درﺻــﺪ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰودهای ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺧـﺬ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ
دارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﻫـﻢاﮐﻨـﻮن ﺳــﻬﻢ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ از ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات ﺣـﺪود ﺳـﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر درﺻـﺪ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺰء ﭼﻨـﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤـﺪود ﻋﻤـﺪه ﻣﺒﺎدﻻـت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷـﯿﻮه ﺳـﻨﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر
ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن را ز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠـﺎر ﻣـﺎ راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺻـﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎﻻ
ا ﺳ ﺖ.
ﮐﻤﺒـﻮد ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻣﺮزی از ﯾـﮏ ﺳـﻮ و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒـﻮد ﺣﻤـﻞ ﯾﮑﺴـﺮه در زﻣﯿﻨـﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻋﺮاق ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی
ز ﯾـﺎدی ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺎﯾﻌـﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣـﺎ ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺳـﺎلﻫـﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد.
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راهاﻧﺪازی ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ
 ﺑﺎﻧ ﮑ ﯽ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ  :ا ﺧﺒﺎ ر ﭘ ﻮ ل

ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑــﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ز ﯾﺮﺳـــﺎﺧﺖ ﮐـﺎرت ﻣﻠﯽ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و اﻣﻀـﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ-ﻫﯿﺒﻨـﺎ ،ﻣـﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﺑــﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ز ﯾﺮﺳـــﺎﺧﺖ ﮐـﺎرت ﻣﻠﯽ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و اﻣﻀـﺎی دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺳﺎزﻣـﺎن ﺛﺒﺖ اﺣـﻮال در ﻣﺤﺼﻮﻻـت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎﺳـﺎن ﺷــﯿﺮدل ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴــﮑﻦ اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐـﺎرت ﻣﻠﯽ
ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟـﺬا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ‐
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد در ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴـــﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫــﺎ را از ﻃﺮ ﯾــﻖ درﮔﺎهﻫــﺎی ﺑﺎﻧــﮏ اﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :در
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۱

ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ اﺧﯿﺮا ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰه و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری از ﻃﺮ ﯾﻖ ﭘﺮﺗﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴـﮑﻦ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷــﯿﺮدل اﻓﺰود :ﯾﮑــﯽ از دﻏـﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴـــﺘﯿﻢ ،ﺗﻌـﺪاد ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎ در ﺷـﻌﺐ اﺳـــﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ
اﯾــﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،اﻧﺘﻘــﺎل ﺧﻮاﻫﯿــﻢ داد و اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻏﯿــﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺣﺴــﺎب
ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿــﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮدهای در ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻧﻮﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺣـﻮزه ﭘﺸـــﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ ﻣﺸـــﮑﻼـﺗﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﻓـﻊ اﯾﻦ ﻣﺸـــﮑﻼـت،
ﺗﻘـﻮﯾﺖ واﺣــﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒــﺎﻧﯽ در دﺳــــﺘـﻮر ﮐــﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺷــــﻬﺮ ﯾﻮرﻣــﺎه ﺳــــﺎل ﺟــﺎری ،ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﺴــﻬﯿﻼت و
ﺧﺰاﻧﻪداری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ راهاﻧــﺪازی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣـﺪﯾــﺮ اﻣﻮر ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺴـﮑﻦ ﮔﻔــﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺳﯿﺴـــﺘﻢ »ﺧﻮددر ﯾـﺎﻓــﺖ« از ﺗﻤﺎم ﺷـــﻌﺐ
ﺟﻤﻊآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺘﺎد ﻧﯿﺰ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارم ﺗﺎ ﺳﻪ
ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﺷﻮﯾﻢ.
وی ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﺑﺎﻧﮏ و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی داﺧﻠــﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ در ﺣــﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و راهاﻧﺪازی اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾــﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻪ ﻃﺮح آرﺷــــﯿـﻮ دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﺑﺎﻧـﮏ اﺷـــﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ اﻣﻀـﺎی
دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺳـــﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ اﺳـــﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﺎﻧــﮏ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸـــﯿﺪ و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳــﺎل ﺟﺎری در ﺷﻌﺐ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷــﯿﺮدل اداﻣـــﻪ داد :ﻧﺴــــــﺨـــﻪ ﺟﺪﯾــــﺪ ﻫﻤﺮاهﺑﺎﻧـــﮏ ﻣﺴــــــﮑـــﻦ اراﺋـــﻪ ﺷــــــﺪه و ﺑـــﺎ ﺗـــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻣﺤـــﺪودﯾﺖ ﺑﻌﻀــــﯽ از
ﺳﯿﺴـــﺘـﻢﻋﺎﻣـﻞﻫـﺎ ،ﻧﺴـــﺨﻪ ﻏﯿﺮواﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ را ﺗـﺎ ﺳـــﻪ ﻣـﺎه آﯾﻨــﺪه اراﺋﻪ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮان اﻧـﻮاع
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺪون دردﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﺮاهﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔــﺖ :ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﺳــﺮوﯾﺲﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴــﺎب ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و اﻓﺘﺘﺎح درﺧﻮاﺳــﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺮور در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﺗﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﻪ ﺗﺸـــﺮ ﯾـﺢ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :واﺣـﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ در ﺣﻮزه اﺟﺮا و ﻫﻢ ﻃﺮحر ﯾﺰی و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و اﺟﺮا اﺳﺖ.
ﺷــﯿﺮدل ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﺎ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ،ورود دﻗﯿـﻖ اﻃﻼﻋـﺎت و اﺟــﺮای ﮐﺎﻣـﻞ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎ در ﺷــﻌﺐ و ﺗﺒﻠﯿـﻎ و ﺳـﻮق
دادن ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻀﺎﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و درﮔﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
ارﺗﻘﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ◄

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۰:۵۲



ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل در اﯾﺮان ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﺻﺎدرات ﻧﺸﺪ /ﺳﻬﻢ  ۴درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ /

۰

۰

 ۲ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﮔﺮوه اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ -رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﮔﻔﺖ :ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺻـﺎدرات
ﺑﻮد اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۲

 ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد و ﻋـﺪم ﺗﻮازن در روﯾﻪﻫـﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﻘﺎی ﺻﺎدرات در زﻣﺎن
ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺷـﺪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻬﺶ ارزی رخ داده از اواﺧﺮ  ۹۷و  ۹۸و ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳـﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣ ﺎﻟ ﯽ د وﻟ ﺖ و د ﺷ ﻮا ر ی د ر ﺗ ﺒ ﺎ د ل ﮐ ﺎ ﻻ ﺷ ﺪ .
 وی اﻓﺰود :ﺟﻬﺶ ارز و ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎ ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﺳــﺒﺐ اﯾﺠـﺎد آﺷــﻔﺘﮕﯽ در ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫـﺎ و ﺻـﺪور ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪﻫـﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
 وی اﻓﺰود :از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠـﺎر ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ را ﺣـﻞ ﻧﮑﻨﻨـﺪ  ۹درﺻـﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰودهای ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ
دارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

ﮐﯿﻮان ﮐﺎﺷـﻔﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴـﻨﯿﻢ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
وﻗـﺘﯽ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺨﺶ ﺻـﺎدرات ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺷـﻮد اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻗـﺪرت
رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﻋﻨـﻮان ﮐﺮد :ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫـﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠﯽ ﺧـﻮد را ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﺎدرات رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرات ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد و ﻋـﺪم ﺗﻮازن در روﯾﻪﻫـﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣـﺎﻧﻊ از ارﺗﻘﺎی ﺻﺎدرات در زﻣﺎن
ﮐــﺎﻫﺶ ارزش ﭘــﻮل ﻣﻠﯽ ﺷـــﺪ ﮔﻔــﺖ :ﺟﻬﺶ ارزی رخ داده از اواﺧﺮ  ۹۷و  ۹۸و ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﺳـﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣ ﻨ ﺎﺑ ﻊ ﻣ ﺎﻟ ﯽ د وﻟ ﺖ و د ﺷ ﻮا ر ی د ر ﺗ ﺒ ﺎ د ل ﮐ ﺎ ﻻ ﺷ ﺪ .
وی اﻓﺰود :ﺟﻬﺶ ارز و ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎ ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﺳــﺒﺐ اﯾﺠـﺎد آﺷــﻔﺘﮕﯽ در ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫـﺎ و ﺻـﺪور ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪﻫـﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻮﻟﯿـﺪات دﯾﮕﺮ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺠـﺎر ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑﻪ ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿـﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻـﺎدرات دارد؛ اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠـﺎر ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻـﺎدراﺗﯽ را ﺣـﻞ ﻧﮑﻨﻨـﺪ  ۹درﺻـﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰودهای ﮐﻪ از آﻧﻬـﺎ اﺧـﺬ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
آﻧﻬﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﺑﯿـﺎن ﮐﺮد :ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﺳـﻬﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ از ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﺻـﺎدرات
ﺣـﺪود ﺳﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎر درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎی ﮐﺎر
ﺑﯿﺎﯾ ﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/۸۳۲/ی

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۸:۰۳

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۰

۰

۸۹۵ 

۵۴۵۹ 

۲۲۰ 

۲۳



#ﺑﺮوزرﺳـﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑـﺎل ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻣﺴـﻜﻦ ﭘﺮدﻳﺲ )#ﺛﭙﺮدﻳﺲ(  /ﺗﺎﯾﻢ روزاﻧﻪ  ۲۴ﺧﺮداد ۹۹

ﺛﭙﺮدﯾﺲ

ﺑﻌــﺪاز اﺻــﻼح ﻗﯿﻤـﺘﯽ ﺗــﺎ  ۱۴۲۵ﺗﻮﻣـــﺎن روﻧـــﺪ ﺟﺪﯾـــﺪی را ﺷـــﺮوع ﻧﻤـــﻮده اﻣـــﺎ ﻫﻨـــﻮز ﻫــﻢ در ﮐﺎﻧـــﺎل ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﺮار دارد و
ﺑﻌﺪازﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ۲۰۰۲و ﻋﺒﻮر از ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫـﺪف ﺑﻌﺪی را  ۲۱۵۹ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮار داد ﮐﻪ درﺻﻮرت ﮔﺬر ﺑﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻌﺪی  ۲۳۳۲ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

#ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﻜﻦ ﭘﺮدﻳﺲ )#ﺛﭙﺮدﻳﺲ(  /ﺗﺎﯾﻢ روزاﻧﻪ  ۲۴ﺧﺮداد ۹۹
ﺛﭙﺮدﯾﺲ ﺑﻌﺪاز اﺻـﻼح ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﺎ  ۱۴۲۵ﺗﻮﻣﺎن روﻧـﺪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺷـﺮوع ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﺮار دارد
و ﺑﻌﺪازﺷـﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ۲۰۰۲و ﻋﺒـﻮر از ﮐﺎﻧـﺎل ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﻫـﺪف ﺑﻌـﺪی را  ۲۱۵۹ﺗﻮﻣـﺎن ﻗﺮار داد ﮐﻪ درﺻـﻮرت
ﮔﺬر ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻌﺪی  ۲۳۳۲ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۱۷۰۵-۱۸۷۹ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد از ﮔﺮوه اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺳﻨﺎر ﯾﻮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ) اﺣﺘﻤﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۲۶۲وﺟﻮد دارد وﺳﭙﺲ اﺻﻼح ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺘﯽ ۱۷۴۴
و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺻﻌﻮدی در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺎرﮔﺖ  ۳۰۹۹ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺛﭙﺮدﯾﺲ در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
@edbibroker

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۳۰

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۷۸۰ 

۵۴۵۹ 

۲۰۴ 

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

ﮔﺰارش روزاﻧﻪ اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۴ﺧﺮداد ۹۹
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۴

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

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۸۹۵ 

۵۴۵۹ 

۱۸۵ 

۱۱:۴۹

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

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۵

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۰۸:۳۵



ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل از ﻋﺮاق ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد /ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ
ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮزی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﮔﻔـﺖ :ﻣﺒﺎدﻻـت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿـﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻫﻨـﻮز ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﺳـﻨﺘﯽ و از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺻـﺮاﻓﯽﻫـﺎ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی ﻗـﺪﻣﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﻪ  ۹۹ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺸﻦ  ۱۰۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺎق ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻧﻈﺮ ﻗﺪﻣﺖ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﺰ دو ،ﺳﻪ اﺳﺘﺎن اول ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 وی ﯾﺎدآور ﺷـﺪ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻧﯿﺰ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ارزﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ
ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 وی اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠـﺎر ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺣﻞ ﻧﮑﻨﻨـﺪ  ۹درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ارزش اﻓﺰودهای ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
آنﻫﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ،ﮐﯿﻮان ﮐﺎﺷـﻔﯽ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﺎدراﺗﯽ
اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه در ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه از ﻣﻌـﺪود اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻮر اﺻـﻠﯽ ﺗﺒﺎدﻻت
ﺑﻐـﺪاد -ﺗﻬﺮان ﻗﺮار دارد و ﻫﻤـﻮاره ﺳـﻬﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾـﻖ ﻣﺮزﻫـﺎی اﺳـﺘﺎن ﻣـﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﻗﺪﻣﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ
 ۹۹ﺳﺎل ﻣﯽرﺳـﺪ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺸﻦ  ۱۰۰ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺎق ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻧﻈﺮ ﻗـﺪﻣﺖ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﺰ دو ،ﺳﻪ اﺳﺘﺎن اول ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗــﺎق ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه اداﻣـﻪ داد :ﻃﯽ ﯾـﮏ ﯾـﺎ دو ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺑـﺎ وﺟـﻮد رﺷــﺪ ﻧﺮخ ارز ،روﻧــﺪ ﺻـﺎدرات ﭼﻨــﺪان
اﻓﺰاﯾﺸـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ آنﻫـﺎ ﺻـﺪور ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﺷﺪ.
ﮐ ﺎ ﺷـ ﻔ ﯽ ﮔ ﻔ ﺖ  :ا ز ﺳ ﻮ ی د ﯾ ﮕ ﺮ ﺑ ﺎ ﻣ ﺒ ﺎ ﺣ ﺚ ﻣ ﺮ ﺑ ﻮ ط ﺑ ﻪ ﭘ ﯿ ﻤ ﺎ ن ﺳ ﭙ ﺎ ر ی ا ر ز ﻣ ﻮ ا ﺟ ﻪ ﺑ ﻮ د ﯾ ﻢ و ﻣ ﺪ ت ز ﯾ ﺎ د ی ﻃ ﻮ ل ﮐ ﺸ ﯿ ﺪ ﺗ ﺎ ﺑ ﺨ ﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷـﺪ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻧﯿﺰ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی را درک ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﺑـــﺎ ﻫﻤﮑــﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻــﺪ ارزﻫــﺎی ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑـﻪ ﮐﺸــﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ
ﺗﺤﺮ ﯾﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷـﻔﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ﺗﺠﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﻓﺰود :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
اﺳـﺘﺤﻀﺎر دار ﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪات دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﺎدرات دارد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
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ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠـﺎر ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺣﻞ ﻧﮑﻨﻨـﺪ  ۹درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ارزش اﻓﺰودهای ﮐـﻪ از آنﻫـﺎ اﺧـﺬ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﻠـﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴــﺰاﯾﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳـﻬﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات
ﺣـﺪود ﺳﻪ ﺗـﺎ ﭼﻬﺎر درﺻـﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎی ﮐﺎر
ﺑﯿﺎﯾ ﺪ.
وی اﺷـﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺒﺎدﻻـت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻃﺮف ﺻـﺎدرات ﮐـﺎری داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﺑﻪ
ﺟﺰء ﭼﻨـﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺷـﯿﻮه ﺳـﻨﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق از ﻃﺮ ﯾﻖ
ﺻﺮاﻓﯽﻫـﺎ ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣﺮ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را ز ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨــﺪ و ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﻫـﻢ ﻧﺎﺷــﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫﺎ
اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺎر ﻣﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﮐﺎﺷـﻔﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﮐﺜﺮ ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺒـﻮد ز ﯾﺮﺳـﺎﺧﺖﻫـﺎی ﻣﺮزی از ﯾـﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﺣﻤـﻞ ﯾﮑﺴـﺮه در
زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺎﯾﻌـﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻـت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/پ

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۹:۱۱

»ﺷﺴﯿﻨﺎ« و ﺳﻮد  ۵۸۵۰رﻳﺎﻟﯽ
 ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

»ﺷﺴﯿﻨﺎ« در ﺳﺎل  ۹۸ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ۹۷رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﻮدآوری را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ و اﺧﺒﺎر ﺧﻮﺷـﯽ را ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﺧﻮد ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوره  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ  ،۹۸اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۷۰درﺻﺪی ﺳﻮدآوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه دﻟﯿﻞ آن ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻋ ﻤﻠﯿﺎﺗ ﯽ ا ﺳ ﺖ.
 ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل درآﻣﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد
 ۱۰درﺻﺪ آن را در ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﺴﯿﻨﺎ« ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ دارد؛ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﺳﺎل  ۹۹ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۳۰۰درﺻﺪی از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش واﺣـﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز )ﺗـﺎپ( ،ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ »ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﺎ« ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﻮد ﻫﺮ
ﺳﻬﻢ  ۵۸۵۰رﻳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوره  ۱۲ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺳـﻔﻨﺪ  ،۹۸اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۷۰درﺻﺪی ﺳﻮدآوری ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه دﻟﯿﻞ آن ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ
ﻫﺎ ی ﻋ ﻤﻠﯿﺎﺗ ﯽ ا ﺳ ﺖ.
»ﺷﺴﯿﻨﺎ« در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﯿﺶ از  ۷۷۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل درآﻣﺪ ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺮخ ﻫﺎی
ﻓﺮوش اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﺷﺪ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺑﻪ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ۶۲ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل در ﺳﺎل  ۹۸از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ،ﺳﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده در ﺳــﺎل  ۹۹ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻘـﺪار ،ﻓﺮوش داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ؛ درآﻣـﺪ  ۸۶۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳﺎﻟﯽ را
ﻣ ﺘ ﺼ ﻮ ر ﺷ ﺪ هاﻧ ﺪ .
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ  ۴۲درﺻـﺪی ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اداری و ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑـﺪﻫﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺷـﯿﺮاز در ﯾـﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺷـﯿﺮاز
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﻪ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل
د ر ﭘﺎﯾﺎ ن ﺳﺎ ل ﺑ ﻮ دﯾ ﻢ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﯿﺮاز در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺮد
و در اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۶۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل از ﺟﺮاﯾﻢ دﯾﺮﮐﺮد ﺣﺬف ﺷﺪ.
ﺑـﺎ ﺛﺒﺖ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳـﺎل درآﻣـﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ،ﺟﻤـﻊ ﮐـﻞ ﺳﻮد ﺧـﺎﻟﺺ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﻳـﺎل رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
دارد  ۱۰درﺻﺪ آن را در ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﺴﯿﻨﺎ« ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻳﺎل ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ دارد؛ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﺳﺎل  ۹۹ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۳۰۰درﺻﺪی از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
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ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر /
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 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد
از ﻗﺒﯿﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴﺘﺎ و ﭘﻮﯾﺎ در ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد،

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۸

ﺧ ﻮ د دا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻫﻤﻮاره درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ را
در ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس  OCواﺣـﺪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
 ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏﻫـﺎی اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از ﺳﺮﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و ﭘﯿﺎﻣـﮏﻫﺎی ﺣﺎوی
رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۵ﺧﺮداد ۱۳۹۹
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ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ،ﺑﺎ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼـﻫﺒﺮداریﻫـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از اﻓﺸـﺎی اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎرتﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد از ﻗﺒﯿـﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀـﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ و ﭘﻮﯾـﺎ در ﺗﻤـﺎسﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د  ،ﺧ ﻮ د دا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻫﻤﻮاره درﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ را
در ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس  OCواﺣـﺪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏﻫـﺎی اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از ﺳﺮﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و ﭘﯿﺎﻣـﮏﻫـﺎی ﺣﺎوی
رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎرهﻫـﺎ را در ﮔﻮﺷـﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧـﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺗـﺎ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮدد ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎرهﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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