ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۹۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭼﺮا در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺳﻮد دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ؟
 ﻧـﺎﯾﺐ ر ﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﭘﻮل و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ :اﻗـﺪام ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ ﺗﻮﺳـﻂ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش  ۶۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ
 رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ»ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ« ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﻓﺘﺎب  ۵۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

واﮐﻨﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
 وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ در ﺑﯿـﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﻼـم ﮐﺮد :دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ در ﺳـﻨﺎر ﯾﻮی از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻐﻮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺰب ﷲ  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻣﮑﺎن در ﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ وﺟﻮد دارد /ﭘﺎرﺳﺎل  ۸۴۳ﻫﺰار وام ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ
 ﺣﺰب ﷲ:در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﻼـف ﺑﻨـﺪ »اﻟـﻒ« ﺗﺒﺼــﺮه  ۱۶ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻮدﺟﻪ  ،۹۹اﮐـﺜﺮ ﺑﺎﻧــﮏ ﻫـﺎ ﺑﺮای اﻋﻄـﺎی وام ﻗﺮضاﻟﺤﺴــﻨﻪ ازدواج ۵۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ۲ ،ﺿـﺎﻣﻦ و ﯾـﮏ ﭼـﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺻـﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﻣـﺪﻋﯽ ﺷـﺪ اﻣﮑﺎن اﻋﻄﺎی وام
ازدواج  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﺨﺎب  ۵۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺰودی ﺟﻠﻮی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان زاﻧﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زد
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧـﺎرﺟﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺮﺳـﻨﺪی ﻣﻘـﺎم آﻣﺮ ﯾﮑـﺎﯾﯽ از ﻧﺘﺎﯾـﺞ ﻓﺸـﺎر ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﻫـﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻧﻮﺷﺖ :دوﻟـﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺘﺶ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮدش ﭼﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮور ﯾﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﻧﻪ ﮔﺮدن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ زاﻧﻮی ﺷﻤﺎ ﺧ ُﺮد ﺷﺪ .ﺑﺰودی ﺟﻠﻮی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﻢ زاﻧﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زد".
ورزش ﺳﻪ  ۵۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﺎ ﻣ ﻪ ﺗﻨ ﺪ ﻣ ﺴ ﻌ ﻮ د ﺷ ﺠﺎ ﻋ ﯽ ﺑ ﻪ ﻣ ﺴ ﺌ ﻮ ﻻ ن ﻓ ﻮﺗﺒﺎ ل
 ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۴۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱

 در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ۵۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺠﺪد ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی
 اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﯿﺎم روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
 ر ﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﭘﯿـﺎﻣﯽ ﺑـﺎ ﺗﺒﺮ ﯾـﮏ ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن روز ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ اﻇﻬـﺎر داﺷﺖ:اﻣﯿـﺪوارم ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺗﺎر ﯾﺨﯽ رواﺑﻂ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و در ﭘﺮﺗﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه دو ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد
د و ﺟ ﺎﻧ ﺒ ﻪ  ،ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﻪا ی و ﺑ ﯿ ﻦاﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ ﺑ ﺎ ﺷ ﯿ ﻢ .
اﮐﻮﻧﯿﻮز  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻼش ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل /م...
 اﻗﺘﺼــﺎد اﯾﺮان :ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﺗﮑــﺬﯾﺐ ﻓﺪراﺳـــﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒــﺎل ،ﭼﻬــﺎر ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺌــﺖ رﺋﯿﺴــﻪ اﯾــﻦ ﻓﺪراﺳــﯿﻮن ﺑــﺎ اﻣﻀــﺎی ﻧــﺎﻣﻪ و ارﺳــﺎل آن ﺑﻪ
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﯿﺎ ) (AFCﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۶

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۱

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۲

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺒ ﻊ

د ﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۵

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات | ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

۵

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۵

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

۵

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ

۵

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

ﻫﺰ ﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل از ﻋﺮاق ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺻﺎدرات را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد /ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻣﺮزی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻣﺮوز

۱۶

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
 و ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻫﻤـﻮاره در ﺻـﻮرت ﻣـﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎس ﻫـﺎی ﻣﺸــﮑﻮک ،ﺑـﺎ ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷــﯿﺎری و دﻗـﺖ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده و
ﻣﺮاﺗـﺐ را در ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس ) ۰Cواﺣـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان( ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳
ﻣﻨ ﻌ ﮑ ﺲ ﮐﻨﻨ ﺪ.
 ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎره ﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

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

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۷

و ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن ﻫﻤـﻮاره در ﺻـﻮرت ﻣـﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎس ﻫـﺎی ﻣﺸــﮑﻮک ،ﺑـﺎ ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷــﯿﺎری و دﻗـﺖ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده و
ﻣﺮاﺗﺐ را در ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس ) ۰Cواﺣـﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان( ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳
ﻣﻨ ﻌ ﮑ ﺲ ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎره  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.

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات | ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧـﺎﻣﻪ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت 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.
 ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ) OCواﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۸

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧـﺎﻣﻪ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت 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 در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤــﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـــﺎن ﻣﻤﮑــﻦ ﺑــﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـــﺎس ) OCواﺣــﺪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان( ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳
ﻣﻨ ﻌ ﮑ ﺲ 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

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۱۹

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼـﻫﺒﺮداری ﻫـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از اﻓﺸـﺎی اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎرت ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد از ﻗﺒﯿـﻞ  ،CVV۲ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀـﺎء رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ و ﭘﻮﯾـﺎ در ﺗﻤـﺎس ﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د  ،ﺧ ﻮ د دا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ) OCواﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨـﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫـﺎی اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳـﺮ ﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫﺎی
ﺣﺎوی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

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

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۰

ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤــﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـــﺎن ﻣﻤﮑــﻦ ﺑــﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـــﺎس ) OCواﺣــﺪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان( ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨـﺪ ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫـﺎی اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از ﺳـﺮ ﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺣﺎوی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮔﻮﺷـﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ) OCواﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
 ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮔﻮﺷﯽ 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.

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎروﮐـﺎرﮔﺮ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ 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.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۱

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤــﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـــﺎن ﻣﻤﮑــﻦ ﺑــﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـــﺎس ) OCواﺣــﺪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان( ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳
ﻣﻨ ﻌ ﮑ ﺲ ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎره  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.

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ /

۰

۰

 ۵ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۲۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮرﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت وارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﯾﻬـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد
از ﻗﺒﻴﻞ  ،CW۲ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀـﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ و ﭘﻮﯾـﺎ در ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ش
و د  ،ﺧ ﻮ د دا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
 ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎرﻫﻬﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۲

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻮرﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت وارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ،ﺑﺎ
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﯾﻬـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن از اﻓﺸـﺎی اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎرت ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد از ﻗﺒﻴـﻞ  ،CW۲ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀـﺎ ،رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ و ﭘﻮﯾـﺎ در ﺗﻤـﺎس ﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣ ﯽ ش و د  ،ﺧ ﻮ د دا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـﺎس OCواﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨ ﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻬـﺎی اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و ﭘﯿﺎﻣﮑﻬـﺎی 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.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۳

ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎرﻫﻬﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

۲۳
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

وا ﺣ ﺪ ﻣ ﻄﺎﻟ ﻌﺎ ت ا ﻣ ﻨ ﯿ ﺖ ﻏ ﺬا ﯾ ﯽ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۹۹ 

۱۴۶۲۵ 

۹۹ 

۱۷:۴۵

️ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ؛ ﭼﺮا!؟
دﮐﺘﺮ اﺣﺴـﺎن ﻗﻤﺮی ،ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و اﺳـﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸـﮕﺎه در
ﯾـﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺮای »ﻧـﻮد اﻗﺘﺼـﺎدی« ﻧـﻮﺷﺖ :ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷـﻮرای ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ در راﺳــﺘﺎی ﻧﺎﻣﮕـﺬاری ﺳﺎﻟﺠـﺎری از ﺳـﻮی
ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﺳـﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺧﺼﻮص
دروﻧﺰاﯾﯽ و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿـﺖ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔـﺘﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ اﺧﯿﺮ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮ ﯾـﻢﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹از اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﺴـﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﺒﻮده و ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸـﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در
ﺟﻬـﺖ ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزی ﺟﻬـﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﺳﺎﺳــﯽ ،ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ و ﻣﺎﺷــﯿﻦ آﻻـت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺗـﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘـﻮﻟﯽ ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐﺸـﻮر ،ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻣـﻮر
ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺰاری ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر را در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﺧﻮد ﻗﺮارداده اﺳﺖ و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐـﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺳـﺘﺎی
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات اﻧﺪﯾﺸــﻤﻨﺪان  ،ﺻــﺎﺣﺒﻨﻈﺮان دوﻟـﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺟــﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮده و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات اﯾﺸﺎن  ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در واﻗﻊ  ،ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐـﺎرﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺷﻮراﯾﻌـﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ  ،ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﻗـﺪام ﺻـﺎدراﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷـﻮرای ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨـﻮع ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﺗﺠـﺎری و ﺿـﺮورت ﻧﮕـﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺻﻮرت ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد اﺛﺮ ﮔـﺬار ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت
ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﻬـﺎ ﺑﺮوﻧﺰا ﺑـﻮده و ﻻـزم اﺳﺖ ﺑـﺎ دﻗﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ در ﺧﺼـﻮص اﻧﻬـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺠـﺎم
دا د .
ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ از ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺗﺸـﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺸـﻐﻮل داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ ،ﺿـﻤﻦ ﮔﺮداوردن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ز ﯾﺮ ﭼﺘﺮ واﺣﺪ  ،از ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿــﮏ ﺻــﺎدراﺗﯽ  ،ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﺑــﺎﻧﮑﯽ و ارزی  ،ﮔﻤﺮک  ،ﻣﺮزﻫــﺎ  ،اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ ،ﻣﺸﻮقﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺛﺒﺖ ﺳـﻔﺎرش واردات و ...ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدی ﺧﺎص
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷـﻮد از ﭼﻨـﺎن ﺗﻨـﻮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ ﮐـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﮐـﺎرﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﺣﺪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۴

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﺻـﺎدراﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﺮد و ﺣﻮزه ﺗﺸـﮑﻞﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮری در
ﺣـﻮزه ﮐﻼـن از ﺳﺎﺧﺘـﺎر ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و ﻻـزم اﺳﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﻮرای
ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ و درک
ﺧﺮدﻣﻨــﺪاﻧﻪ از ﺗﺠــﺎرت ﺧــﺎرﺟﯽ و ﻟﺰوم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫــﺎی درون ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ای ﺑــﻮده و ﺷــﻮرای ﻓــﻮق اﻟــﺬﮐﺮ
ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺛﺮ ﮔـﺬار ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان ( ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺿـﻤﺎﻧﺖ ) ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺻـﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ( ،ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ )دﻓﺘﺮ
ﻣﻘﺮرات ﺻـﺎدرات و واردات ( و ﻧﻬـﺎد ﺣـﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺻﺎدرات ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﯾﮏ ﺻﺎدراﺗﯽ ) ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان
( ﻗﺼﺪ دارد در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﯿﺶ رو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧ ﻮ د ا ﻗﺘ ﺼﺎ د ی
@masaf_foods

۲۴
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن
 روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ) OCواﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان(  ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﮐﻨﻨـﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫـﺎی اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳـﺮ ﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫﺎی
ﺣﺎوی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎرﻫﻬﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۵

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣـﻮر ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ،
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺿـﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن از اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد از ﻗﺒﯿـﻞ  ،CW۲ﺗﺎر ﯾـﺦ اﻧﻘﻀـﺎء رﻣﺰ دوم اﯾﺴـﺘﺎ و ﭘﻮﯾـﺎ در ﺗﻤـﺎس ﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د  ،ﺧ ﻮ د دا ر ی ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺸـﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﺷـﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
را در ﮐﻤــﺘﺮ ﯾﻦ زﻣـــﺎن ﻣﻤﮑــﻦ ﺑــﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤـــﺎس ) OCواﺣــﺪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان( ۰۲۱۸۸۵۵۴۸۲۳
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨـﺪ ﻫﻤﭽـﻮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﻫـﺎی اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ وار ﯾﺰ و ﺑﺮداﺷـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ از ﺳـﺮ ﺷـﻤﺎره  ۹۸۷۰۰۷۳۰و
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺣﺎوی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎره  ۳۰۰۰۹۴۰ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،اﯾﻦ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ را در ﮔﻮﺷـﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎرﻫﻬﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۶

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

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۷

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
۰۷:۰۰

ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻣﺮوز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ :ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺮدم در ﺧﺮ ﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ« ﺗﻮﺳﻂ
»ﺷـﻮرای اﻧﻘﻼـب« ،ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ و دوﻟـﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ» ،ﻣﻠﯽ«
اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ در اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻋﺠﯿﺐ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺪه در ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر» ،دوﻟﺘﯽ« ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ و
دوﻟـﺖ ،ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﻣﻄﻠـﻖ و  ۱۰۰درﺻـﺪی ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀـﻮر ﻣﺮدم در
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺧﺮ ﯾﺪوﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﺳـﻮد ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ درآﻣـﺪ ﻣﺸـﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻬـﺎی ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﮔﺮﭼــﻪ دوﻟــﺖ ﺳـــﻬﺎﻣﺪار ۱۰۰درﺻـﺪی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ وﻟﯽ در ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻧﺒـﺎﯾﺴﺘﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ و اﯾﻀﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۸

ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﺎ از دو ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
اول؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺧﺮ ﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه.
دوم؛ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺪت دار و ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺟﺎری و ﭘﺲ اﻧﺪاز.
ﭘﺮﺳﺸـﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻫﺮ دو ﺷـﮑﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺑﺎﻧـﮏ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﭘـﺎس داﺷﺖ و ﺑـﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺧﻠﻖ ﭘﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻤـﮏ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۲۴ﺧﺮداد ۱۳۹۹

۲۹

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ :ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺮدم در ﺧﺮ ﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ« ﺗﻮﺳﻂ
»ﺷﻮرای اﻧﻘﻼـب« ،ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ و دوﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ» ،ﻣﻠﯽ«
اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ در اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻋﺠﯿﺐ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺪه در ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر» ،دوﻟﺘﯽ« ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ
و دوﻟﺖ ،ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﻣﻄﻠﻖ و  ۱۰۰درﺻـﺪی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﺧﺮ ﯾﺪوﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ« در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ در ﺳـﻬﺎﻣﺪاری و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن داد و ﺑﺎ ﺗﺎﺳـﯿﺲ »ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺧﺮ ﯾﺪوﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺳـﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐ ﺎ ر ﺑ ﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی ﻣ ﺸ ﻐ ﻮ ل ﺷ ﻮﻧ ﺪ .
اﺑﻼــغ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈــﺎم در ﻣـﻮرد ﺑﻨــﺪ »ج« اﺻــﻞ  ۴۴ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ،ﺷــﺘﺎب
ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ی ﺑ ﻪ ر وﻧ ﺪ ﺧ ﺼ ﻮ ﺻ ﯽ ﺳ ﺎ ز ی ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﻫ ﺎ ی د وﻟ ﺘ ﯽ دا د .
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﻨـﺪ  ۲اﯾـﻦ ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ ﻣﻘﺮر ﺷــﺪ ۸۰درﺻـﺪ ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧـﻚ ﻫـﺎي دوﻟـﺘﻲ ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬـﻮري
اﺳـﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺎﻧﻚ ﺳـﭙﻪ ،ﺑﺎﻧﻚ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن ،ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴـﻜﻦ و ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟـﺘﯽ واﮔـﺬار ﺷـﻮد؛ ﺳـﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮﺟﺐ ﺷـﺪ ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻀـﻮر در ﺻـﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاری ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ داده ﺷﻮد.
ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل اﯾﻦ ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾـﺞ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﻋﻤـﺪه ای از ﺳـﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺑﺎﻧـﮏ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان«،
»ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ« و »ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت« از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺷـﯿﻮه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ،ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ آﻧﻬﺎ
ﻋ ﻤ ﻼـ ﻣ ﺴـ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ ﯾـ ﺎ ﻏ ﯿ ﺮ ﻣ ﺴـ ﺘ ﻘ ﯿ ﻢ د ر ا ﺧ ﺘ ﯿـ ﺎ ر د و ﻟ ﺖ ﺑـ ﺎ ﻗ ﯽ ﻣ ﺎ ﻧـ ﺪ و ا ﯾ ﻦ ﭘ ﺪ ﯾـ ﺪ ه ﻣ ﻮ ﺟ ﺐ ﺷـ ﺪ ﮐ ﻪ د ر ﮐ ﻨ ﺎ ر ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﻫ ﺎ ی د و ﻟ ﺘ ﯽ و
ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺪﯾـﺪ آﯾـﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را »ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ« ﻧﺎم ﮔـﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮان آن را »ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ« و ﻫﻤﺰﻣﺎن »ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ« ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳـﻬﺎم ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺷﺪه،
و ﺻ ﻒ ﺧ ﺼ ﻮﻟ ﺘ ﯽ ﻣ ﯽ د ﻫ ﺪ و ﻣ ﺸ ﺨ ﺺ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﻪ ا ﯾ ﻦ ﺑﺎﻧ ﮏ ﻫﺎ د وﻟ ﺘ ﯽ ﻫ ﺴ ﺘ ﻨ ﺪ ﯾﺎ ﺧ ﺼ ﻮ ﺻ ﯽ ﻣ ﺤ ﺴ ﻮ ب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ .
ﻓـﺎرغ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣـﺪاﺧﻠﻪ و ﻧﻈـﺎرت دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺳـﺎﯾﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ را در ﻣﺤـﺎﮐﻢ ﺧـﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،از
ﻧﻈﺮ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ» ،ﺳﻬﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ آن در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
ورﻗﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ دارد.
« ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،ﻓﺮوش و واﮔــﺬاری ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮدم ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟـﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران
ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮐﻨـﺪ ،ﯾـﺎ ﻓـﺎرغ از ﻧﺼـﺎب ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﺪ.
ﻟـﺬا ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳﺎزی واﻗﻌﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮ ﯾﺪاران ﺳـﻬﺎم از
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آن ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮده
و اﻋﻤﺎل رأی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨـﺎ ،اﺳـﺘﻤﺮار ﺗﺼـﺪی ﻣـﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺷـﺪه ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و
ﻣﯿﺰان ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺘﯿـﺎن و ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺪﯾـﺪ درﺑـﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﻟـﺘﯽ در ﻫـﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬـﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزﻣﻪ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﺧﺮ ﯾﺪوﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪاران اﯾﻦ ﺳـﻬﺎم ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪار در ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎ دوﻟﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻣﺮدم ﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ و ﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺧﺮ ﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿـﻦ وﻇﯿﻔـﻪ دوﻟـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑــﺎ اﻋﻤــﺎل ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫــﺎی ﻣﻨــﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼـﺎدی ،زﻣﯿﻨـﻪ رﺷــﺪ و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻣﯽ واﻗﻌﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎد ه ﺗﺮ ،اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آﺛﺎر و
ﻧﺘﺎﯾـﺞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری را ﻧﯿﺰ ﺑﭙـﺬﯾﺮ ﯾﻢ و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻬﺎﻣﺪران را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺨﺶ دوم :ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﺪت دار و ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴـﻨﻪ ﺟﺎری
و ﭘﺲ اﻧـﺪاز »ﻗـﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﺪون رﺑـﺎ« ،ﺣﻀﻮر و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑـﺪون رﺑﺎ را ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی وﮐﺎﻟﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳـﻮد ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ درآﻣـﺪ ﻣﺸـﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻬـﺎی ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻـزم ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد ﺳـﭙﺮده ﮔـﺬاری ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﻫﯿـﭻ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر
دارﻧــﺪ ﮐـﻪ در ﻗﺒـﺎل ﺳـﭙﺮده ﮔــﺬاری در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧـﺎن از ﺳـﻮﺧﺖ ﺷــﺪن ﻣﺤﻔـﻮظ ﺑﻤﺎﻧــﺪ و ﺳـﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻈـﺎرت اﺻﻮﻟﯽ و ﺳﺎزﻣـﺎن ﯾـﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﭙﺮده ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ در اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ورود و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
در ﺣـﻮزه ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﺳـﭙﺮده ﻫــﺎی ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﻏﯿﺮﻣﺘـﻮازن ﺑــﺎ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴــﺎب
ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﺿـﺮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻧﺮخ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﻗﺪرت ﺗﺴـﻬﯿﻼت دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
آورد.
در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺗﺠﻬﯿﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻌﺶ ﻣﺜﻼـ ﺑﺎﻻـی ۱۹درﺻﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارد.
ﭘﺲ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑـﺎ اﻋﻤﺎل ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﮔﺮﭼــﻪ دوﻟــﺖ ﺳـــﻬﺎﻣﺪار ۱۰۰درﺻــﺪی ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ اﺳـﺖ وﻟﯽ در ﺳــﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻧﺒـﺎﯾﺴﺘﯽ
ﮐﻤـﺘﺮ ﯾﻦ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دوﻟـﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ و اﯾﻀـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻈـﺎرت
ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،در ﺗﻮز ﯾـﻊ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺷـﯽ از اﻋﺘﺒـﺎرات دوﻟـﺘﯽ ﯾـﺎ اﻓﺘﺘـﺎح ﺣﺴـﺎب ﻫـﺎی ﺟـﺎری دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳـﻬﺎم ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺪت دار
ﯾﺎ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﭘﺎس داﺷﺖ و ﺑﻪ آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨـﺎ ،اﺳـﺘﻤﺮار ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺷـﺪه ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
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ﺑﺎﻧ ﮑ ﯽ ﻫ ﻤ ﭽ ﻨﺎ ن ﺑﺎﻧ ﮏ د وﻟ ﺘ ﯽ ا ﺳ ﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻧ ﮏ ﺧ ﺼ ﻮ ﺻ ﯽ ﺷ ﺪ ه .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘـﺪان ﻧﻈـﺎرت ﮐـﺎﻓﯽ و ﺳﺎزﻣـﺎن ﯾـﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﺳﭙﺮده
ﻫـﺎی ﻣﺮدم در ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻏﯿﺮﺑـﺎﻧﮑﯽ ﯾـﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳـﺎزد؛ ﭘﺪﯾـﺪه ای ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣ ﻮ ﺟ ﺐ ﺧ ﻠ ﻖ ﭘ ﻮ ل ﺗ ﻮ ﺳ ﻂ ﺑ ﺎﻧ ﮏ ﻫ ﺎ ﺑ ﻪ ﺟ ﺎ ی ﮐ ﻤ ﮏ ﺑ ﻪ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ا ﻗ ﺘ ﺼ ﺎ د ی ﮐ ﺸ ﻮ ر ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .
ﮐﻼـم آﺧﺮ آﻧﮑﻪ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ را ﺑـﺎ اﻋﻤﺎل ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و
اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸـﮑﻞ ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻈﯿﺮ »ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ« و »ﮐـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ و ﻣﻮﺳـﺴﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺧﺼﻮﺻـﯽ« ﭘـﺎس ﺑـﺪار ﯾﻢ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ را در ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮ ﯾﻢ.
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