ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۹۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﯾﺮان؛ ﻧﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮔﺮوه  ۲۴ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺷﺪ
 اﯾﺮان ﻧــﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اول ﮔﺮوه  ۲۴ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺷـﺪ و ﻣﻌـﺎون اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷـﺮﮐﺖ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۷۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم »وام ﺿﺮوری« ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
 ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺑـﺎ اﻋﻼم آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وام ﺿـﺮوری ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری از اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،از
ﺗﻌﻮﯾﻖ در ﮐﺴـﺮ اﻗﺴﺎط ﻣﺎهﻫﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ وام ﺿﺮوری  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻬﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺧﺒﺮ
داد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

»رژه ﺧﺪﻣﺖ« ﯾﮕﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ارﺗﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ
 ﻣﺮاﺳﻢ »رژه ﺧﺪﻣﺖ« ﯾﮕﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ارﺗﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وز ﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد درﺑﺎره ﺑﻮرس


ﺑﺎزار آر ﯾﺎ  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺎزار آر ﯾﺎ | اراﺋﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ


اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ  ۴۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺎرش ﻫﺎ ﺗﺎ  ۵روز آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ دارد
 اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ | اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن | - Iran Onlineﺑﺎرش ﻫﺎ ﺗﺎ  ۵روز آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ دارد  : :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻫﺸﺪار ﺳﺮ ﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺗﺪاوم ﺑﺎرشﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺑﻼغ ﺷﺪ  +ﺳﻨﺪ
 ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان را اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ  ۳۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ر ﯾﺎل
ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ.

۱

اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻼﯾﻦ  ۵۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﻠﻮ هﻫﺎی ﻏﺮورآﻓﺮ ﯾﻦ ارﺗﺶ را در اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ


ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۴۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻟﻐﻮ ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺮوﻧﺎ در ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ دارد
 ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺠﺖ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣـﺎر ﻣﺴـﺎﻓﺮان ﻣﺘﺮو ﺑـﺎ ﻟﻐﻮ ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﺗﻨﻬﺎ دو درﺻـﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :از  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﮐﻪ
ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ روزﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ از آن ﮐﻪ ﻟﻐﻮ ﻃﺮح اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴـﺎﻓﺮان ﻣـﺘﺮو ﺗﻨﻬـﺎ  ۲درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﻣﺘﺮو ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو
را ﺑﺮای ﺗﺮدد و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۳۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻃﻼﻓﺮوﺷﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ از  ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ
 ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ اول اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻃﻼـ و ﺟـﻮاﻫﺮ ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺑـﺎزار ﻃﻼـی ﺗﻬﺮان و ﭘﺎﺳﺎژﻫـﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫـﺎی ﻃﻼـ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺷـﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮوﻧﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ از روز  ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻣﻨﺒﻊ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

۴

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۴

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﺑﺎز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

۴

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﺑﺎز

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

۴

ﺑﺎﻧﮏ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﯾﻪ

۱

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران

۱

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ  ::ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮآوران
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

اﺧﺒﺎر ﺳﺘﻮن

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

اﺧﺒﺎر ﺳﺘﻮن

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۲۴۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀــﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده | از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿـــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀــﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده | از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد | ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺪل ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ | اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی | ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎره و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ | ﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.

۳۰
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ش ﯾـﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۱۷

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ش ﯾـﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎره و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۰
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را | ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را | ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر خ ود ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۰
ﻓﺮوردﯾﻦ
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ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎ د ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﯾ ﺮا ن ﺑ ﺮا ی ﺷ ﺮﮐ ﺘ ﻬ ﺎ د ر ﻋ ﺼ ﺮ ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ  :ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۱۸

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀــﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
 ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿـــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀــﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
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ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان از
ﺗﺴﻬﯿﻼت ۸۰ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی دارای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ش رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات؛ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری
ﺑﻪﮔﺰار ِ
ﺑـﺎ ﻣﻌﺎوﻧـﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان وزارت اﻗﺘﺼـﺎد در ﺟﻤـﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
وی اﻓﺰود» :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻣﺴـﺎل ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧـﻮد و ﻧﯿﻤﯽ را از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ۱۴درﺻـﺪی ﺑـﻪ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﻟﯿـﺪی و ﺻـﺎدراﺗﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪه ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه
دارای رﺗﺒـﻪ اﻋﺘﺒــﺎری ﺑﺎﻻــ ﺑـﻮده و از ﻇﺮﻓﯿـﺖ و ﺗـﻮان ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷــﺪ ،از ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﻧﺮخ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ» :اﻣﺴـﺎل ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫـﺎی ﺟـﺪی ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﺣﻮزه داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ دارﻧﺪ ﭼﻬﺎرﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎردر ﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻧﺮخ ۱۲درﺻﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ«.
ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان درﺑﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮔﺎو ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان درﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﭗ ﻣﻨﺘﺸـﺮﺷﺪه
در ﺷــﺒﮑﻪﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ "ﺣﻀـﻮر ﺷﺨﺼــﯽ ﺑــﺎ ﯾــﮏرأس ﮔـﺎو در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ ﺷــﻌﺒﻪ ﺧﯿﺎﺑـﺎن ۱۹دی ﻗـﻢ"
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺎه ِﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ش رواﺑـﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان؛ ﺑﻪﺗـﺎزﮔﯽ ﮐﻠﯿﭙﯽ در ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﻓﺮدی ﺑﺎ
ﺑﻪﮔﺰار ِ
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ادﻋﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻗﺼﺪ دارد ﮔﺎو ﺧﻮد را ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳــﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺴــﻬﯿﻼت در ﯾـﺎﻓﺘﯽ ﺷــﺨﺺ ﻣــﺬﮐﻮر از ﻧـﻮع "ﺟﻌـﺎﻟﻪ رﻓـﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت
ﺿﺮوری" ﺑـﻮده ﮐـﻪ در ﺗﺎر ﯾــﺦ  ۷آذر  ۱۳۹۶ﻃﯽ اﻗﺴــﺎط ۲۴ﻣـﺎﻫﻪ در ﯾـﺎﻓﺖ ﺷـﺪه و ﻣﯽﺑـﺎﯾﺴﺖ در ﺗﺎر ﯾـﺦ  ۷آذر ۱۳۹۸
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼـف ادﻋـﺎی ﻣﻄﺮحﺷـﺪه در ﻓﯿﻠـﻢ ،ﻣـﺪارک ﺷـﻐﻠﯽ وامﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺣـﺎﮐﯽﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻐﻞ او ﺧﻮارﺑﺎرﻓﺮوﺷـﯽﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ داﻣﺪاری ﻧﺪارد.
ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺷـﺨﺺ وامﮔﯿﺮﻧﺪه درﺧﺼﻮص ﺗﺴﻮﯾﻪ وام
در آذر ،دی و اواﯾــﻞ ﺑﻬﻤـﻦﻣــﺎه ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﮐـﻪ ﻫﯿــﭻ ﺧــﺒﺮی از ﮐﺮوﻧــﺎ ﻧﺒـﻮده داﺷــﺘﻪ و ﻫﻤﮑــﺎری ز ﯾــﺎدی ﺑــﺎ اﯾﺸــﺎن
درراﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ در آﺧﺮ ﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ،ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺠـﺪد ﺑـﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﮑﺎری و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﯾﮏﻓﻘﺮه ﭼﮏ
ﺑﻪ ﺗﺎر ﯾﺦ دوﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ،ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮔـﺎو ﻣﻨﺘﻘـﻞﺷـﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﻌﺒﻪ از اﻣﻮال ﺷـﺨﺺ وامﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻧﺒﻮده و ﻣﺎﻟﮏ آن ﺷـﺨﺺ

ﻓﯿﻠـﻢﺑﺮدار ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣﺤـﻞ اﺳـﺖ؛ ﻟـﺬا ﺑـﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﯾـﻦ ﮐﻠﯿـﭗ ﺻـﺮﻓﺎ ً ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﺐﺗـﻮﺟﻪ و ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾـﺎنذﮐﺮ اﺳﺖ؛ ﺷـﺨﺺ ﻣـﺬﮐﻮر درﺣﺎلﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐـﺬب در ﺑﺎزداﺷـﺖ
ا ﺳ ﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻣﻬﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد
ﮐﻪ اﻣﻮال ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﻔـﻆ داراﯾﯽﻫـﺎ و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻃﺒﻖ روال ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد و از رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﻪﺧﺼـﻮص ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ اﻧﺘﻈـﺎر دارد ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﺧـﺒﺮ ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴـﺘﻨﺪات و ﺻـﺤﺖ و
ﺳﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دژﭘﺴـﻨﺪ :ﺑﺎﻧﮏ ﺳـﭙﻪ در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷـﺒﮑﻪ ﺷـﻌﺐ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻟﻮح
ﺗﻘﺪﯾﺮ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻘﺎزردی؛ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ داد.
ش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـعرﺳـﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﭙﻪ؛ ﻣﻬﻨـﺪس ﺟﻬـﺎﻧﮕﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎاﺷـﺎرهﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﻪﮔﺰار ِ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ادﻏﺎم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد.

ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ وزارت اﻗﺘﺼـﺎد ،ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی و دوﺳـﺘﺎن در ﻫﻤـﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ادﻏﺎم ﺷـﺪ و ﺷـﮑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺳـﭙﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻓﺮق ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﺑﺮاﺳــﺎس اﯾـﻦ ﮔﺰارش ،در ﺣﻀــﻮر ﻣﻌــﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬــﻮری ﺗﻘــﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ وز ﯾﺮ اﻣــﻮر اﻗﺘﺼــﺎد داراﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤﻤــﺪﮐﺎﻇﻢ
ﭼﻘﺎزردی )ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ( ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺐ اﻫﺪاء ﺷﺪ.
در ﻣﺘﻦ ﻟـﻮح ﺳـﭙﺎس اﻋﻄـﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫـﺎد دژﭘﺴـﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤـﺪﮐﺎﻇﻢ ﭼﻘـﺎزردی آﻣـﺪه اﺳﺖ» :در اﻗﺘﺼـﺎد ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ،ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎ
ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در

اﺑﻌـﺎد ﮔﺴـﺘﺮده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ازﻃﺮ ﯾﻖ در دﺳـﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻫﺮ ﻣﮑـﺎن و در ﻫﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼـﺎد و ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ درراﺳـﺘﺎی ﺷـﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﺤﻮل در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎﻧﮑـﺪاری
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوریﺳﺖ.
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷـﺒﮑﻪ ﺷـﻌﺐ درراﺳـﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﭼﺎﺑﮑﯽ و ﻣﻮﻟـﺪﺳﺎزی داراﯾﯽﻫﺎ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻـﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﭙﻪ ﮐﻪ ﻋﻬـﺪهدار اﺟﺮای اﺑﺮﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ادﻏـﺎم ﺑﺎﻧـﮏﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـﻠﺢ اﺳﺖ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آن ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۸در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺷـﺪه

۲۰

ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﺪﯾﻦوﺳـﯿﻠﻪ ﺿـﻤﻦ اﺑﺮاز ﺳـﭙﺎس از ﺟﻨﺎﺑﻌـﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﺘـﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷـﺒﮑﻪ ﺷـﻌﺐ ،اﻧﺘﻈﺎر دارم
اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟـﻮﯾﺖﻫـﺎی آن ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳـﺎلﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد«.
ﭼﻘــﺎزردی )ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳــﭙﻪ( ﻧﯿﺰ در اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ» :ﺑﺮای ﮐﺎراﺳـﺎزی ﺷــﺒﮑﻪ ﺷــﻌﺐ  ۶۶۰ﺷــﻌﺒﻪ را
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
را ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻼـش ﺟﻤﻌﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﭙﻪ ﺑـﺎ اﻋﺘﻘـﺎد راﺳـﺦ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻـی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷـﺒﮑﻪ
ﺷﻌﺐ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ آنرا در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ«.
لاﺧﯿﺮ را  ۴۶۰ﺷﻌﺒﻪ اﻋﻼم
ﭼﻘﺎزردی ،ﺗﻌﺪاد ﺷـﻌﺐ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﻧﺎﮐﺎرا در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ در ﯾﮏﺳﺎ ِ

لاﺧﯿﺮ  ۳۲۸ﺷـﻌﺒﻪ ﻧﺎﮐـﺎرا اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ادﻏـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ۱۳۰ﻣـﻮرد آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎل
ﮐﺮد و ﮔﻔــﺖ» :ﻃﯽ ﭼﻬﺎرﺳــﺎ ِ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.

وی ﺿـﻤﻦ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اداﻣـﻪ روﻧـﺪ ادﻏـﺎم ﺷـﻌﺐ ﻧﺎﮐـﺎرا در ﺳـﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ،اﻓﺰود» :ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﭙﻪ اﺑﺘـﺪای ﺳـﺎل
 ۱۳۹۵ﺣﺪود  ۱۶۹۵ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۱۳۶۷ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺳـﭙﻪ درﺧﺼﻮص ﺷـﻌﺐ ادﻏﺎمﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ادﻏﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ۱۰درﺻﺪی ﺧﻮد در ادﻏﺎم ﺷﻌﺐ ﻧﺎﮐﺎرا را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ«.
وی ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ادﻏﺎﻣﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﺳـﭙﻪ را دوﻫﺰار و  ۵۵۹ﺷـﻌﺒﻪ اﻋﻼـم ﮐﺮد و
لاﺧﯿﺮ  ۳۳۱ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺎﮐﺎرا اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ادﻏﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ«.
اﻓﺰود» :ﻃﯽ ﯾﮏﺳﺎ ِ

ﭼﻘـﺎزردی اداﻣﻪ داد» :ﻣﺆﺳـﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻮﺛﺮ  ،۴۳ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد  ،۷۱ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن  ،۲۳اﻧﺼﺎر  ۱۱۳و ﻗﻮاﻣﯿﻦ

لاﺧﯿﺮ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻧﺪ«.
 ۸۱ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﯾﮏﺳﺎ ِ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﭙﻪ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ» :در ﺑﻬﯿﻨـﻪﺳـﺎزی ﺷـﺒﮑﻪ ﺷـﻌﺐ ،اداﻣـﻪ ﺧـﺪﻣﺎترﺳـﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن را
ﻫﻤـﻮاره ﻣــﺪﻧﻈﺮ داﺷــﺘﻪ و ﺳــﻌﯽ ﮐﺮدﯾـﻢ ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ ادﻏـﺎم ﺷــﻌﺐ ﻧﺎﮐـﺎرا ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧــﺪﻣﺎت اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳــﭙﻪ و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ را ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﻢ«.

۲۹
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۲:۵۵



ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز ﺑ ﺮا ی ﺷ ﺮﮐ ﺘ ﻬ ﺎ د ر ﻋ ﺼ ﺮ ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ  : :ﭘ ﺎ ﯾ ﮕ ﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی و
ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ﻧ ﻮ آ و را ن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮآوران /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻮآوران آﻧﻼـﯾﻦ -ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ

۲۱

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.

۳۰
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹

ﺧﺒ ﺮ ﻓ ﻮری اﻟ ﯿﮕ ﻮ درز
 ﺗﻠﮕﺮام /
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۰
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۰۷:۳۱

⬅ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ ۲۴ ،ﺷﻌﺒﺎن ۱۸ ،آور ﯾﻞ:
#ﺗﻘﻮﯾﻢ_روز
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎر ﯾﺨﯽ
⬅ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺷﻤﺴﯽ:
 : ۱۲۵۲اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اروﭘﺎ
 : ۱۲۹۰زادروز ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ،ﻣﺼـﺤﺢ ،ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽدان ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻧﺴﺨﻪﭘﮋوه اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان و ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
 : ۱۳۸۵درﮔــﺬﺷﺖ ﺳﯿـــﺪ ﻫــﺎدی ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ،ﻣﻌﻤــﺎر ،از آﺛــﺎر وی :ﻃﺮح ﮐﺘﺎﺑﺨــﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑــﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ آب اﯾﺮان

⬅ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﯿﻼدی:
 : ۱۹۰۶زﻟﺰﻟﻪ و ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺮﮔﺒﺎر و وﻳﺮاﻧﺴﺎز ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﺑﺎ  ۴ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ
 : ۱۹۵۵درﮔﺬﺷﺖ آﻟﺒﺮت اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ،ﻓﯿﺰ ﯾﮑﺪان ﺑﻨﺎم در  ۷۶ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﭘﺮ ﯾﻨﺴﺘﻮن
 : ۱۹۹۲ﺷﻮرش ژﻧﺮال ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷـﯿﺪ دوﺳـﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴـﻌﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺒﺮ ﻓﻮری اﻟﯿﮕﻮدرز
@khabarForiAligudarz

۲۲

۳۰
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹

ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﻤ ﺸ ﻬ ﺮ ی
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۱۷۱ 

۱۱۰۷۱ 

۱۶ 

۰۷:۳۰

⬅ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ ۲۴ ،ﺷﻌﺒﺎن ۱۸ ،آور ﯾﻞ:
#ﺗﻘﻮﯾﻢ_روز
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺗﺎر ﯾﺨﯽ
⬅ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﺷﻤﺴﯽ:
 : ۱۲۵۲اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اروﭘﺎ
 : ۱۲۹۰زادروز ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ داﻧﺶﭘﮋوه ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ،ﻣﺼـﺤﺢ ،ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽدان ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻧﺴﺨﻪﭘﮋوه اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان و ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
 : ۱۳۸۵درﮔــﺬﺷﺖ ﺳﯿـــﺪ ﻫــﺎدی ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ،ﻣﻌﻤــﺎر ،از آﺛــﺎر وی :ﻃﺮح ﮐﺘﺎﺑﺨــﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﻤــﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑــﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ آب اﯾﺮان

⬅ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﯿﻼدی:
 : ۱۹۰۶زﻟﺰﻟﻪ و ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺮﮔﺒﺎر و وﻳﺮاﻧﺴﺎز ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﺑﺎ  ۴ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ
 : ۱۹۵۵درﮔﺬﺷﺖ آﻟﺒﺮت اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ،ﻓﯿﺰ ﯾﮑﺪان ﺑﻨﺎم در  ۷۶ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﭘﺮ ﯾﻨﺴﺘﻮن
 : ۱۹۹۲ﺷﻮرش ژﻧﺮال ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷـﯿﺪ دوﺳـﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴـﻌﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﮐﺎﺑﻞ
@hamshahrinews

۲۹
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۹:۵۲

ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز
 اﮐﻮﻧﺎ ﭘﺮس /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﮐﻮﻧـﺎ ﭘﺮﺳـﺒﻪ ﮔﺰارش  ،ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ ازرواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.

۲۳

اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.

۳۰
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز
 روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀــﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿـــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀــﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ
ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮدﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎزﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.

۲۹
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۲۳:۵۸

ا ﺧﺒ ﺎر ﺳ ﺘﻮ ن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(

۲۴



ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۴۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون در ﺳﺎل ۹۸؛ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۴۵

ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒـﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤـﻮد ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه و ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ﺑﻪ ﺗـﺒﯿﯿﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
 ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺣﺠـﺖ اﻟﻪ ﻣﻬـﺪﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه و ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﻌـﺎون ﺑﺎﺑﯿـﺎن اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۹۰ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺖﺷـﺪه
اﺳـﺖ ﮔﻔـﺖ :ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐــﻞ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧــﮏ در ﺑﺨﺶﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی در راﺳــﺘﺎی رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و روﻧـﻖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ در
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان .۱۴۵
 ﻣﻬﺪﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد ،ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر
ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان راﻫـﺒﺮدی ﻣﻬـﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون در ﭘﯽ ﻣـﻮاﺟﻬﻪ ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ ،ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر در ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﻟﻮازم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و
ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘﺮوﻧـﺪهﻫـﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷـﺪه ﺑﻪﺳـﺮﻋﺖ در ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و روﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌـﺎون وز ﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات وﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﺻﺎدرات
ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آنﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻـﺎدرات
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﻌﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﺻﺎدرات
ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آنﻫـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻـﺎدرات
ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و دوﻟـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪ ﺟـﺪی در اﯾـﻦ راﺳــﺘﺎ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری در ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ اﻧﺼــﺎری در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺳــﺘﺎد ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑــﻂ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺧــﺎرﺟﯽ ﮔﻔـﺖ :در آﯾﻨــﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤـﺎم ﻧﯿﺎزﻫـﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﺑـﻪ ﺳــﻤﺖ ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ و ﺻـﺎدرات ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﻧﺼﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻻزﻣﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۴۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون در ﺳﺎل ۹۸؛ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۴۵
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ر ﯾﯿﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه و ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎری اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ،ﺣﺠـﺖ اﻟـﻪ ﻣﻬـﺪﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه و ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﻌﺎون ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۹۰ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه
اﺳـﺖ ﮔﻔـﺖ :ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐـﻞ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧـﮏ در ﺑﺨﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی در راﺳــﺘﺎی رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و روﻧـﻖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ در
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان .۱۴۵
 ۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف و ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ اﺷـﺘﻐﺎل و روﻧـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺿـﻤﻦ
آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در ﻃﺮحﻫـﺎی ﻣﻠﯽ و اﺷـﺘﻐﺎلزاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﻋـﺎﻣﻠﯿﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻨـﺪ اﻟﻒ ﺗﺒﺼـﺮه  ۱۸ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﮐﺸﺎورزی ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،وزارت ﻧﯿﺮو )آب و ﻓﺎﺿﻼب( و وزارت
ﻣﺴــﮑﻦ و ﺷــﻬﺮﺳﺎزی )راهآﻫـﻦ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾﺮان( ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ارزانﻗﯿﻤـﺖ ﭘﺎﯾـﺪار روﺳـﺘﺎﯾﯽ و
ﻋﺸـﺎﯾﺮی و اﺷـﺘﻐﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ و اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ .۲۴

۲۵

 ۶۹۴ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﮔﺮدﯾـﺪه ﺗـﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻖ ﻋﻼـوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ رﺷـﺪ ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﮐﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی آن ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون ﺑﺎﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﯿﺶ از
 ۱۴۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒـﺎری  ۱۴۵ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿـﺎردی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﻋﻼـوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﺎﻻـﺗﺮ از ﻫـﺪف ﮐﻤﯽ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾـﺪه ،رﺷـﺪ  ۴۰درﺻـﺪی در ﻣﻘـﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳـﺎل  ۹۷را ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﻬـﺪﯾﺎن ﺣﺪود  ۷۰درﺻـﺪ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧـﺘﯽ
ﺑﺎﻧﮏ را در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻓﺰود :ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی .۲۰
 ۳۰۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان .۶۵۶
 ۸۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان .۱۱۷
 ۴۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ،ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت .۳۶۳
 ۴۳و ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ .۱۱۱
 ۶۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪﯾﺎن ﺳـﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺳـﺒﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ را  ۱۴درﺻﺪ ،ﺳـﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  ۴۵درﺻﺪ ،ﺳﻬﻢ
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪاﻧﺪازه  ۸درﺻﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۵درﺻﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را  ۸درﺻﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻋﻄــﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺣﻤــﺎﯾﺘﯽ ﺑــﺎ اوﻟــﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﻪ ﻣــﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘـﻪ اﻣــﺪاد اﻣــﺎم )ره( و ﺑﻬﺰ ﯾﺴــﺘﯽ،
اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ازدواج و ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ .۸
 ۲۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ و دراﯾﻦﺑﺎره ﯾﺎدآور
ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺘـﺎر و ﻓﻠﺴـﻔﻪ وﺟـﻮدی اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮ ﯾﻖ اﻣﻬﺎل و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ .۱۸
 ۰۱۹ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل را ﺑﺮ اﺳـﺎس درﺧـﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ازﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮارد ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
اﻋﻼـم و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﺳـﺎﺧﺖ :ﻣﺴﺎﻋـﺪت و درک ﺷـﺮاﯾﻂ در ﯾـﺎﻓﺖﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒـﺎری در ﻗﺎﻟﺐ اﻣﻬﺎل و ﺗﻤـﺪﯾﺪ
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ،ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﺻـﯿﺎﻧﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای
اداﻣـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج و ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﺷـﺪن آنﻫـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯽﺷـﮏ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺎل
ﺟﺎری ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘـﺎء و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌـﺎون ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻌـﺎوﻧﯽﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی و داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن را ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﺎون در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و دراﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪای ﺑﺨﺶ ﺗﻌـﺎون ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻣﻨـﺪرج در اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  ۷۰درﺻﺪ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت
اﻋﺘﺒـﺎری ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎوﻧﯽﻫـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿـﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎﻧـﮏ ﺗـﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺠﻤـﻮع ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒـﺎری ﺳﺎﻟﯿـﺎﻧﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۷۰درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﺗﻌﺎوﻧﮕﺮان در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد ،ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر
ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮدی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌـﺎون در ﭘﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ﻟﻮازم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و
ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮوﻧـﺪهﻫـﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷـﺪه ﺑﻪﺳـﺮﻋﺖ در ﺷـﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و روﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿـــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀــﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤــﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑــﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﺻـﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ از  ۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۹۹اﻗﺴـﺎط اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻠﯿﻪ وام ﻫﺎی ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱دی ﻣﺎه  ۱۳۹۸در ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎری ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ را ﭘﺲ از وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ﺑﺮای ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧــﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨــﺎب از ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑـﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣـﺪل ﮐﺴـﺐ
و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
ﻣﺴﺎﻋـﺪت ﺑﺎﻧﮏ ﺳـﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن و وام ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن اﻗﺴـﺎط ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺻﺎﺣﺒـﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن
وام ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳــﯿﻨﺎ ،دﮐـﺘﺮ اﯾﻤـﺎﻧﯽ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳــﯿﻨﺎ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﺷــﺮاﯾﻂ اﻣﻬـﺎل اﻗﺴـﺎط وام و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻣﺸﺎﻏـﻞ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه از
ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ وﯾﺮوس در ﮐﺸـﻮر ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﺗﻤﻬﯿـﺪات اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه در
ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﯿﻨﺎ ،ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒـﺎن ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن آﻧﻬـﺎ ﻃﯽ ﯾﮑﺴـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﻤـﺘﺮ از  ۵۰ﻧﻔﺮ ﺑــﻮده و
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑـﺪﻫﯽ و ﺑـﺪﻫﮑﺎران و ﺗﻤﻬﯿـﺪات ز ﯾـﺎن ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐﺮوﻧـﺎ در وﺑﺴـﺎﯾﺖ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت و وام ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗﻮز ﯾﻊ ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده اﻋﻢ از رﺳـﺘﻮراﻧﻬﺎ ،ﺑﻮﻓﻪ ﻫﺎ ،ﻃﺒﺎﺧﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،اﻏﺬﯾﻪ
ﻓﺮوﺷــﯽ ﻫـﺎ و ﻣـﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸــﺨﯿﺺ وزارت ﺻــﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﺮدﺷــﮕﺮی
ﺷﺎﻣـﻞ ﻫﺘـﻞ ﻫـﺎ ،ﻫﺘـﻞ آﭘﺎرﺗﻤـﺎن ﻫـﺎ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫـﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ،ﻣﻬﻤﺎﻧﭙـﺬﯾﺮﻫﺎ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﺴـﺮاﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ،زاﺋﺮﺳـﺮاﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻮﻣﮕﺮدی ،ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ راﻫﯽ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ
وزارت ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷــﮕﺮی و ﺻــﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ ﺟﺰو رﺳـﺘﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ ﻣـﻮرد ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻮﯾـﻖ ﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻪ

اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﯿﻨﺎ ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ ،ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏـﻞ ﺷﺎﻣـﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻣﺴـﺎﻓﺮ درون ﺷـﻬﺮی و ﺑﺮون ﺷـﻬﺮی اﻋـﻢ از
ﻫـﻮاﯾﯽ ،ﺟــﺎده ای ،ر ﯾﻠﯽ و در ﯾــﺎﯾﯽ ،دﻓــﺎﺗﺮ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺗﯽ و ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺗﻮز ﯾـﻊ ﭘﻮﺷـﺎک ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺗﻮز ﯾـﻊ ﮐﯿـﻒ و
ﮐﻔﺶ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺟﯿـﻞ و ﺧﺸــﮑﺒﺎر ،ﻗﻨـﺎدی ،ﺑﺴــﺘﻨﯽ و آﺑﻤﯿـﻮه ،ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷــﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮز ﯾﻊ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺣﺎﺋﺰ ﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻬﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
دﮐـﺘﺮ اﯾﻤـﺎﻧﯽ در ﺧﺼـﻮص وام ﻫـﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :ﭘـﺬﯾﺮش ﺗﻌﻮﯾـﻖ اﻗﺴـﺎط اﯾﻦ وام ﻫـﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺛﺒﺖ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.
در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﺻـﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ از  ۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۹۹اﻗﺴـﺎط اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻠﯿﻪ وام ﻫﺎی ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱دی ﻣﺎه  ۱۳۹۸در ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎری ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ اﻧﺪ را ﭘﺲ از وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ
در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾــﺎن در اﺳــﻔﻨﺪ  ۹۸ﺑﺮداﺷـﺖ اﻗﺴـﺎط ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ
ﻋﻮدت اﻗﺴـﺎط داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷـﻌﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮدت ﻗﺴﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﻗـﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺿـﻤﻦ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس در ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮ ﺗﺮدد از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺳﺖ
ﮐـﻪ اﺗﺨـﺎذ ﺗــﺪاﺑﯿﺮی اﯾـﻦ ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﯿﺰ در راﺳــﺘﺎی ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت اﺳـﺖ و ﻟـﺬا از ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن ﻋﺰ ﯾﺰ ﺗﻘﺎﺿـﺎ دار ﯾـﻢ ﺗـﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن از ﺗﺒﺎدل وﺟﻮه ﻧﻘـﺪ و اﺳـﮑﻨﺎس ﺧﻮدداری و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در
اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص ﻓﺮاﻫـﻢ ﺷـﺪه ،اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺮﭼﯿـﺪه ﺷـﺪن ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺳـﺮ ﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎری از ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰ ﯾﺰﻣـﺎن
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
روﺷﻨﺪﻻن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی
اﯾﺠـﺎد ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻـزم ﺑﺮای روﺷــﻨﺪﻻن ﻋﺰ ﯾﺰ و ﺗﺴــﻬﯿﻞ در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﺰ ﯾﺰان ،اﻣﮑـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧـﺪﻣﺎت
ﺣﺴﺎب ﺟﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳـﯿﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،روﺷـﻨﺪﻻن ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺷﻌﺐ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰ ﯾﺰان ﺑﺎ
ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪه ﺷﺪه ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪور ﭼﮏ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ روﺷـﻨﺪﻻن در اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻫﯿـﭻ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺳﯿﻨـﺎ در راﺳـﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺳـﺎزی زﻧﺠﯿﺮه ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ وﯾﮋه اﯾﻦ ﻋﺰ ﯾﺰان ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و
ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را از ﺳﺎل  ۹۶در دو ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻄﻬﺮی و ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ در ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮی ﻧﯿـﺎز آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ،اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ اﯾﻤـﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾـﺎن اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﯿﻨﺎ ﺗﻼـش دارد در ﮐﻨـﺎر اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺎﺟﻪ ﻫـﺎی وﯾﮋه ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺷـﺄن و ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ روﺷـﻨﺪﻻن ﻋﺰ ﯾﺰ
اراﺋﻪ دﻫﺪ.
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 ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺳﻨﺎ( ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﻋﺒﻮر ارزش ﺑﺎزار از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﮑﺮ ﯾﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪی و ﻣﻌﺎرﻓﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ
ﻗﺎﻟﯿﺒـﺎف اﺻﻞ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺻـﺒﺢ روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ  ۲۴ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر روﺳﺎی ارﮐﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن
و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ در وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.


ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐـﻞ ﺧـﺒﺮ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﻫـﺪ ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫـﺎی ﺑﺰرگ ﺑـﻮد ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑــﺎدی ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس و اوراق

ﺑﻬـﺎدار ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۸۴ﺗﺎ  ،۹۴ﺿـﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎزار ﺑـﺪﻫﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑـﺪﻫﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
راه اﻧﺪازی اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 روحﷲ دﻫﻘـﺎن در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ وارد ﺑﻮرس ﺷﻮﻧـﺪ آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ اﺟﺎزه
اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس در وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺎﯾـﺪ ﺧﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮش  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﺎﻣﺪار را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﮑﻮی ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﮑﺮ ﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬــﺎدار در وزارت اﻗﺘﺼــﺎد ،ﺑــﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫــﺎی ﻓﺮاوان ،ﺳـــﮑﻮﯾﯽ ﻣﻨــﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻬﺶ
اﻗﺘﺼـﺎدی ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ر ﯾﺰی و ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﻻـزم ﻣﯽ ﺗـﻮان اﯾﻦ ﺑـﺎزار و اﺑﺰارﻫـﺎی آن را ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدن
اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
دژﭘﺴـﻨﺪ اداﻣﻪ داد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳـﻬﻢ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻪ ﯾـﮏ ﭼﻬﺎرم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز
اﻣﮑـﺎن رﺷـﺪ دارد و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﻻـزم  ،ﻣﯽ ﺗـﻮان اﯾﻦ آﻣـﺎر را ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗـﺎ  ۵۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد دارد.
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،ﺳـﮑﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾـﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺷـﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ،روز  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾـﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻔﺎی دﮐـﺘﺮ ﺷـﺎﭘﻮر ﻣﺤﻤـﺪی از ر ﯾـﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار ﮐﻪ ﻣـﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺑـﺎ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﻟﯿﺒـﺎف اﺻـﻞ ﺑـﺎ اﮐﺜﺮ ﯾﺖ آرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﮑﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾـﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﻋﺒﻮر ارزش ﺑﺎزار از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﮑﺮ ﯾﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪی و ﻣﻌﺎرﻓﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ
ﻗﺎﻟﯿﺒــﺎف اﺻــﻞ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑــﻮرس و اوراق ﺑﻬــﺎدار ،ﺻـــﺒﺢ روز ﯾﮑﺸـــﻨﺒﻪ  ۲۴ﻓﺮوردﯾـﻦ ،ﺑــﺎ ﺣﻀـﻮر روﺳــﺎی ارﮐـﺎن،
ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ در وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﺷـﺎﭘﻮر ﻣﺤﻤـﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺷـﻔﺎفﺳﺎزی ﺳـﺮ ﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ رﮐﻦ
در ﺗﺼــﻤﯿﻢﺳـﺎزی ﺻـﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران و ﺳـﻬﺎﻣﺪاران اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟـﺪی از ﺳـﻮی ﻧﻬـﺎد ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪ ﮐﺸـﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷـﺪه ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ،ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد روزﻫـﺎی
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ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از  ۱۱روز در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﯾﮏ روز در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت از  ۴۳درﺻﺪ ﺑﻪ  ۹۱درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ از  ۳۴درﺻﺪ ﺑﻪ دو درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐـﻞ ﺧﺒﺮ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﺑﻪ ﺟﻠـﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ دﮐـﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﻟﯿﺒـﺎف اﺻـﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﮑﺮ ﯾﻢ دﮐـﺘﺮ
ﺷـﺎﭘﻮر ﻣﺤﻤــﺪی و ﻣﻌـﺎرﻓﻪ دﮐـﺘﺮ ﺣﺴـﻦ ﻗﺎﻟﯿﺒـﺎف اﺻـﻞ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار ،ﺻــﺒﺢ روز ﯾﮑﺸــﻨﺒﻪ ۲۴
ﻓﺮوردﯾـﻦ ،ﺑــﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷــﺪه اﺳـﺖ ،اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﻣﺮوز ،اﻓﺮاد
ﺟﺪﯾﺪی وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎ دورﺗﺮ ﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر رﺳﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬــﺎدار ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺳــﻬﺎﻣﯽ ﻋـﺎم را ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ارز ﯾـﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :
وﻇﯿﻔﻪ ﻣـﺎ ،ﺑﻮرس ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺿـﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از
ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
ﻃﯽ ﺳـﺎل ﻫـﺎی  ۸۴ﺗـﺎ  ،۹۴ﺿـﻤﻦ ﺑﯿـﺎن ﻣﻄﻠـﺐ ﻓـﻮق و ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﮔﻔـﺖ:
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑـﺎزار ﺑــﺪﻫﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠـﻢ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫـﺎی ﺑــﺪﻫﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺪاد و ﺗﻨـﻮع ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣـﺎﻟﯽ ،راه اﻧـﺪازی اﻧﻮاع و اﻗﺴـﺎم ﺻـﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻨـﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ا ﺳ ﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﮔﺴـﺘﺮده در ﻣﺴـﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزی و آﻣـﻮزش اﺷـﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ
داد :ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ر ﯾﺎﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪی ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و آﻣﻮزش در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮدﯾﻢ
و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوار ﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  /ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ر ﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار ،ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز آﺗﯽ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس
ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﻟﯿﺒـﺎف اﺻـﻞ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان در ﺟـﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻓﻊ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﭘﺬﯾﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان را در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻗﻮی دارد /ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ورود ﺷﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻣﻌﺎون
وز ﯾﺮ ﺗﻌـﺎون ،ﮐـﺎر و رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم ﺷﺴـﺘﺎ ،ﻣﻬﻤـﺘﺮ ﯾﻦ روﯾـﺪاد دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻦ
ﻋﺮﺿـﻪ ﺗﺎر ﯾـﺦ ﺑـﻮرس اﯾﺮان ﺑـﻪ ارزش  ۷۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن و  ۴درﺻـﺪ ارزش ﺑـﻮرس اﯾﺮان اﺳـﺖ و ﺑﻪ ﺑﺰرگﺷـﺪن ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺠــﺖﷲ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﻇﻬــﺎر داﺷــﺖ :ﻋﺮﺿـﻪ ﺳــﻬﺎم ﺷﺴــﺘﺎ ،ﻣﻬﻤــﺘﺮ ﯾﻦ روﯾــﺪاد دو دﻫـﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺳــﻬﺎم ﺷﺴــﺘﺎ
ﺑﺰرﮔـﺘﺮ ﯾﻦ ﻋﺮﺿـﻪ ﺗﺎر ﯾـﺦ ﺑـﻮرس اﯾﺮان ﺑﻪ ارزﺷـﯽ ﺣـﺪود  ۷۰۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن و ﺑﯿﺶ از  ۴درﺻــﺪ ،ارزش ﺑـﻮرس اﯾﺮان
ا ﺳ ﺖ.
ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮرس ﺑﺮای ﭘـﺬﯾﺮش  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﻋـﺪاﻟﺖ /ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس
در راه اﺳـﺖ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻓﻨﺎوری ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳـﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ
آزاد ﺷـﻮد ،آﻣـﺎدﮔﯽ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺑـﻮرس ﺑﺮای ﭘـﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ،اﻣـﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮑﺒـﺎره ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧﺮ ﯾﺪ

۳۰

ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
روحﷲ دﻫﻘـﺎن در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ اﮔﺮ  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ وارد ﺑﻮرس ﺷﻮﻧـﺪ آﯾـﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ اﺟﺎزه
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس در وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﺎﻣﺪار را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ روح ﷲ ﻣﯿﺮﺻـﺎﻧﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻌـﺪاد
ﺳﻬـﺎم ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻـﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ روشﻫـﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﻮع و
ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺎدهای روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺮ ﯾﺪﯾﻢ ،ﺳﻮد ﯾﺎ ز ﯾﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
دﺑﯿﺮ ﮐـﻞ ﮐـﺎﻧﻮن ﮐـﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺑﻪ ﻧﮑـﺎت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﺑﺎزارﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﺷـﺪ ﺑﺎزار ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ورود در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷـﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳـﺘﻘﺒﺎل از ﺑﻮرس ﺧﻮب اﺳـﺖ
اﻣﺎ ﺗﺎزه واردان ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌـﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ،ارزش
ﺑـﺎزار اوراق ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۸رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑـﺎزار اوراق ﭼﻨـﺪان ﻫﻤﮕﻦ ﻧﺒـﻮده و ﺗﺮﮐﯿﺐ رﺷـﺪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﺑـﻮده ﮐﻪ ﺳـﻬﻢ دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﺑـﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﻀﻮر دوﻟﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮوﻧﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻬـﺪی ﻣﻮﻣﻦ زاده ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺎزار اوراق و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی درآﻣـﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ در ﺑـﺎزار اوراق ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻣﻼـت در
ﺑﺎزار اوراق اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اوراق در ﻧﺮخﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐـﻞ ﺧـﺒﺮ اﻟﺰاﻣـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾــﺪ رﻋـﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐـﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧـﮏ دی ،ﺟـﺬاﺑﯿﺖ ﺑـﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﺗﺎزه وارد ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮر ﯾﺴﮏ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮدﯾﻦ آﻗـﺎﺑﺰرﮔﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑـﺎزار ﺟـﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻫـﺎی ورود آن ﺑﻪ روی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﭼﺎرﭼﻮب و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ورود آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ،آﻣﻮزش ،ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬـﺎرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﯾﮏ اﻟﺰام ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ دارﻧـﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫــﺪه ﮐـﻞ ﺧـﺒﺮ ﻋﺮﺿــﻪ ﺳــﻬﺎم دوﻟــﺘﯽ در ﻗــﺎﻟﺐ  ،ETFاﻗــﺪام ارزﺷــﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑـﻮرس ﺳﯿـﺪ ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﺻـﻔﺎری،
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺳـﺒﺪﮔﺮدان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺑﺰرگ دوﻟـﺘﯽ در ﺑـﻮرس اﺷـﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺳـﻬﺎم دوﻟـﺘﯽ در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ﺷـﺎداﺑﯽ ﺑـﻮرس را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ واﮔﺬاری ﺑﺎزی ﺑﺮد -ﺑﺮد دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺳﯿـﺪ ﻣﺼـﻄﻔﯽ ﺻـﻔﺎری ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دوﻟﺘﯽ در ﻗـﺎﻟﺐ  ETFاﻗـﺪام ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑـﻮد ،اﻓﺰود :ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت واﮔـﺬاری ﻫـﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ زد و ﺑﻨـﺪ ﺷـﺪ ،راﻧﺖ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪ! اﻣـﺎ وﻗـﺘﯽ
ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎم را در ﻗﺎﻟﺐ  ETFو در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ در ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺨﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﯾﮏ روش ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻢ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﺑﺎزارﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﻦ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻔﻆ ارزش داراﯾﯽ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺧﻮارزﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻧﻮﺳﺎﻧـﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻓﻠﺰات در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺜـﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﮐﺴـﺮی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل ﺟﺎری روﺑﺮو اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾﻦ ﮐﺴـﺮی از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻗﺎﺳـﻤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺷﯿﺒﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﻦ ﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ.

۳۱

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ واﮔـﺬاری ﺳـﻬﺎم دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ETFﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷـﺪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
ﻣﺼﻮﺑﻪ "واﮔـﺬاری ﺳـﻬﺎم دوﻟﺘﯽ در ﻗـﺎﻟﺐ ﺻـﻨﺪوق ﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس" را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻـن
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺑﻼغ ﮐﺮد.
اﯾـﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐـﻪ در راﺳــﺘﺎی اﻋﻼـم ﺗﺼــﻤﯿﻢ دوﻟـﺖ در ﺧﺼـﻮص واﮔـﺬاری ﺳــﻬﺎم دوﻟـﺘﯽ در ﻗـﺎﻟﺐ دو ﺑﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ
رﺳــﯿﺪه اﺳـﺖ ،ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﺟﺮای اﯾـﻦ ﺗﺼــﻤﯿﻢ را در ﺧﺼـﻮص ﻧﺤـﻮه واﮔــﺬاری ﺷــﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﭘــﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه در ﺑـﻮرس و
ﻓﺮاﺑﻮرس ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در  ۱۳ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻦ ﻣﻘﺪار ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﯽ دوره  ۱۳ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳـﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۹۸ارزش ﺑـﺎزار اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺷﺎﻣـﻞ ارزش ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ،ﺑﻮرس
اﻧﺮژی و ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﻪ .۲۶
 ۱۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه .۸
 ۳۶درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و .۱۷۶
 ۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ

۳۲

