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.

۲

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ

۳

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

اﻗﺪام ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ

ﻣﻨﺒﻊ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

۳۱

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ

اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ

۲۲

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

۲۲

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

ﻓ ﮑ ﺮ ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ی

۲۲

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

ﺷ ﻤ ﺎ و ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲۲

ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎرت

۲۲

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ

اﯾ ﺒ ﻨ ﺎ

۲۱

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ

ﻋﺼ ﺮ ا ﻋ ﺘ ﺒ ﺎ ر

۲۲

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ

اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز

۲۲

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان

۲۱

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

ﭘﻮ ل ﻧ ﯿﻮز

۲۱

ﻋﺼ ﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ

۲۱

ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﻣ ﻠ ﺖ

۲۲

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

۲۲

آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی

۲۱

اﮐﻮﻓﺎرس

۲۲

ﭘ ﺎﯾ ﺸﮕ ﺮ

۲۱

ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

۲۱

ﺷ ﻤ ﺎ و ا ﻗ ﺘﺼ ﺎ د

۲۱

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿﻮز

۲۱

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

۲۱

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز؛ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎز

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

ﻣﻨﺒﻊ

دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان

۱۹

ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

۷

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر

۷

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

۷

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻧﻪ

۷

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

۷

روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد

۷

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

۷

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر

ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

۱

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

۱

روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی

۷

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

ﻣﻌﺎون وز ﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

۱۲

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ

اﺧﺒﺎر ﭘﻮل

ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪی ﻫﻤﮑﺎری ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎزار و اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

اﯾ ﺴ ﻨ ﺎ

۲۰

۱۷

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۴:۱۵
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 ۳۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۷۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺻﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در راﺳـﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺳـﯿﺐ دﯾﺪه از ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺧـﺒﺮ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧـﺎ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺻـﻨﺪوق ،ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  ۵درﺻﺪی ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ر ﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ۹۵
درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ و ر ﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری از  ۹۰درﺻﺪ ﺑﻪ  ۹۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺼـﻮﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻬﻠـﺖ ﺳــﻘﻒ ﻫـﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪاران ﺧـﺎرﺟﯽ و ﺳــﻘﻒ ﻫـﺎی
اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺗﺼــﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻـزم ﺣﻬـﺖ ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی
ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه و اﻣﻬﺎل ﺑﺪﻫﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ را در ﺟﻬﺖ ﮐـﺎﻫﺶ آﺛـﺎر
ز ﯾﺎن ﺑﺎر ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ .۲
 ۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻـری ر ﯾﺴـﮏ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﭘﻮﺷـﺶ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻـری ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی اﻋﺘﺒـﺎر ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺻـﺪور
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎل  ۹۸و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺎرﻣﺰد /ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﻣـــﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾـــﺪ ﺑﺮای ﺻـــﺎدرات و ﻫﻤﮑـــﺎری ﺑـــﺎ ﻣﻮﺳـــﺴﺎت ﻫﻤﺘـــﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺎﻧﺸـــﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮ ﯾﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺻﻨــﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻـﺎدرات ﻧﺒـﻮد ال ﺳــﯽ را ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻـد ﺣـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻـﻨﺪوق
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۲۰:۰۶
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

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

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت 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.

۱۸

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.
اﯾﺒ ِﻨﺎ

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۲:۳۵
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴـﻨﯿﻢ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﻋﻼم ﮐﺮد :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.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۳:۰۷

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
ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز
 ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی /

۰

۰

 ۲۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۲۰۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺒﺮی

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


 falsefalseﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼــﺮ ﮐﺮوﻧــﺎ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری

ﺑــﺎز ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب 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 ]…[ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت 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.

۱۹



 falsefalsefalseﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ

ﺷﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

 falsefalseﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷـــﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼـــﺮ ﮐﺮوﻧــﺎ :اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری
ﺑـﺎز ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب از ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺷـﻌﺐ ،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 ]…[ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ،
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.
 falsefalsefalseﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت 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 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.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۴:۵۲

ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز
 ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد /
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧﺎ  :اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد:
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ ،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.

ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧﺎ  :اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ﺷﻤﺎ و اﻗﺘﺼﺎد:
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 ﺷـﻤﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد :ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ 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.
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.
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ

در ﻣﺤـﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﺰرگ ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺗﺴـﻨﯿﻢ ،رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت  -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ
در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺼـﻞ ﺗﺠـﺎرت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺗﺴـﻨﯿﻢ ،رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،اﻋﻼم ﮐﺮد :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.
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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.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒ ِﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ 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
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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ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب از ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی»ﻋﺼـﺮ اﻋﺘﺒﺎر« ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷـﻌﺒﻪ 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.

۲۲

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.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۳:۰۱

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
 اﯾﺴﺘﺎﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

اﯾﺴــﺘﺎﻧﯿﻮز:ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب 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 ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،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 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.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۷:۳۵

ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز
 اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدان /

۰

۰

 ۲۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

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.

اﻗﺘﺼﺎدﮔﺮدان.
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎتﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺪل 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.

۲۳

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۴:۱۱

ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز
 ﭘﻮل ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۲۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

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.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﻮز ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷـﻌﺒﻪ 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.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۳:۲۹

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
 ﻋ ﺼﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﯽ /

۰

۰

 ۲۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﻋﺼـﺮ ﻣـﺎﻟﯽ ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷـﻌﺒﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐـﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎلﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

۲۴
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﺖ و ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ…

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.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻣﻠﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ 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.
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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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮاﺳﻮ ﻧﯿﻮز

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ ۱۴۹۸۲۸ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮدم :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ
ﺷﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﺰرگ ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد
ﮐﺮد.

۲۵

 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.

ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ ۱۴۹۸۲۸ :ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮدم :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب از ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در
ﻣﺤـﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﺰرگ ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز  Open Bankingاﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺗﺴـﻨﯿﻢ ،رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ 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.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

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 Banking

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.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی آرﻣـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت 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.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧـﺒﺮی آرﻣــﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾـﻦ ﺑﺎﻧـﮏ 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

۲۶

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.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ  ۴۷۹۴۶۳ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۲۰:۵۹

ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎ د ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﯽ ﺑ ﺮا ی ﺷ ﺮﮐ ﺖ ﻫ ﺎ د ر ﻋ ﺼ ﺮ ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ
 اﮐﻮﻓﺎرس /

۰

۰

۱۱۰۰۰۰ 

 ۲۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

اﮐﻮﻓـﺎرس :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب از ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮐﻮﻓـﺎرس ،رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،اﻋﻼم ﮐﺮد :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.
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.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۹:۳۵

ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز
 ﭘ ﺎ ﯾ ﺸ ﮕﺮ /

۰

۰

 ۲۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱۰۹۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزاﺧﺒـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤـﻪ ﭘﺎﯾﺸـﮕﺮ -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و
ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده 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.

۲۷

اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزاﺧﺒـﺎر ﺑﺎﻧـﮏ و ﺑﯿﻤـﻪ ﭘﺎﯾﺸـﮕﺮ -ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و
ﺿﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری
ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎﯾﺸـﮕﺮﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ 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.
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.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۱:۴۳
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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 ﻓﺮاﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ 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.
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.
ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ http://farasoonews.ir/x۶۸GKOﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺒﺮ:
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان :اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎز ﺷﻤﺎ
و اﻗﺘﺼﺎد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿﺮورت 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.
 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.

ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان :اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎز ﺷﻤﺎ
و اﻗﺘﺼـﺎد :ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷـﻌﺐ،
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷﻤـﺎ و اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾـﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺎ 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.
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.
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎز
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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.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(


خ  | ۲ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎز ﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺳـﻠﻤﺎن ﺳﺮ ﯾﺎل )ﻧﻮن خ(  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷـﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.

۲۹

 ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ  :ﻧﻮن .
خ  | ۲ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎز ﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺳـﻠﻤﺎن ﺳﺮ ﯾﺎل )ﻧﻮن خ(  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺪل 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 ﮐﺎره و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۰:۵۴

ا ﺳ ﺘ ﻔ ﺎ د ه ا ز ﻇ ﺮﻓ ﯿ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮑ ﺪ ا ر ی ﺑ ﺎ ز
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
.brand/bank/EDBI/ 


pngﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧﺎ:اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎزﺑﺎﻧﮏ 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.
 ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ .open banking

.brand/bank/EDBI/
pngﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼـﺮ ﮐﺮوﻧﺎ:اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎزﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
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.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮏ و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،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.

۳۰

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.
ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ .open banking
 pdfارﺳﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﻠﮕﺮام
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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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اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﻓﺮازﻧﯿـﻮز :ﺻــﺎدرات ﻧﯿــﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫــﺪاﯾﺖ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮازﻧﯿﻮز” ﻣﻌﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻫﺪاﯾﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی در
اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری 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 ﻧﯿـﺎزﻫـﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ و ﺻـﺎدرات ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

۳۱

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.
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۰۷:۰۰

ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮرﺧـﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات
ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻧﺼـﺎری در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ :در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺻﺎدرات ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹

ﺗ ﻘ ﻮ ﯾ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ا ﻧ ﺪ ﺑ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﮐ ﻤ ﮏ ﮐ ﻨ ﺪ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

۰۷:۰۰

ﻣﻌـﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮرﺧـﺎرﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨـﺎﻗﺼﻪ ﻣﺰاﯾـﺪه ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری اﻓﺰود :ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟـﺪی در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
و ﺻﺎدرات ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اﻧﺼـﺎری ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺳـﺎل »ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ« ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد :ﻻـزﻣﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ 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.

۳۲

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹

ﺗ ﻘ ﻮ ﯾ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت و ﺻ ﻨ ﺪ و ق ﺿ ﻤ ﺎ ﻧ ﺖ ﺻ ﺎ د را ت ﮐ ﻤ ﮏ ﺑ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ا ﺳ ﺖ
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۴۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

۰۷:۰۰

ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﻌﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﺻﺎدرات
ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات
ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ و دوﻟـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪ ﺟـﺪی در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری در ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻧﺼـﺎری در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ :در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺻﺎدرات ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
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 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗ ﻘ ﻮ ﯾ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت و ﺻ ﻨ ﺪ و ق ﺿ ﻤ ﺎ ﻧ ﺖ ﺻ ﺎ د را ت ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ا ﻧ ﺪ ﺑ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
ﮐﻤ ﮏ ﮐﻨﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ /
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد

ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ || ﺻﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
| | ﺑــﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎروﮐـــﺎرﮔﺮ ﺑــﻪ ﻧﻘـــﻞ از رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات؛ ﻣﻌــﺎون | دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـــﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی وز ﯾﺮ
اﻣﻮرﺧـﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟـﺪی در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل
ﺟﺎری در ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻧﺼـﺎری در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ :در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی | داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺻﺎدرات ﺣﺮﮐﺖ || ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
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 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳۳

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
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ﻣ ﻌ ﺎ و ن و ز ﯾ ﺮ ا ﻣ ﻮ ر ﺧ ﺎ رﺟ ﻪ ﺗ ﻘ ﻮ ﯾ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت و ﺻ ﻨ ﺪ و ق ﺿ ﻤ ﺎ ﻧ ﺖ
ﺻ ﺎ د را ت ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ا ﻧ ﺪ ﺑ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﮐ ﻤ ﮏ ﮐ ﻨ ﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۶۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮرﺧـﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات
ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻧﺼـﺎری در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ :در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽ
ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤــﺎم ﻧﯿﺎزﻫــﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺗــﺄﻣﯿﻦ و ﺑـﻪ س ﻣـﺖ ﮐــﺎر ﺑــﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ و ﺻـﺎدرات ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
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 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗ ﻘ ﻮ ﯾ ﺖ ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت و ﺻ ﻨ ﺪ و ق ﺿ ﻤ ﺎ ﻧ ﺖ ﺻ ﺎ د را ت ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ا ﻧ ﺪ ﺑ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت
ﮐﻤ ﮏ ﮐﻨﺪ
 روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف و اﻗﺘﺼﺎد /

۰

۰

 ۷ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ

ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮرﺧـﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات
ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻧﺼـﺎری در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ :در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽ
ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤــﺎم ﻧﯿﺎزﻫــﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺗــﺎﻣﯿﻦ و ﺑـﻪ س ﻣـﺖ ﮐــﺎر ﺑــﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ و ﺻـﺎدرات ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ش ﻣﺎر 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 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳۴

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۰۷:۳۷

ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺮا ی ﺣ ﻤ ﺎ ﯾ ﺖ ا ز ﺑ ﻨ ﮕ ﺎ ه ﻫ ﺎ ی ﺻ ﺎ د را ت ﻣ ﺤ ﻮ ر
 ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ

اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﻓﺮازﻧﯿــﻮز :ﻣـــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻـــﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺴـــﻬﯿﻼت  ۸۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــــﺎرد ر ﯾـــﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕـــﺎهﻫـــﺎی دارای
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮازﻧﯿــﻮز” دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﻌـﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑـﺎ ﻣﻌﺎوﻧـﺎن و ﻣــﺪﯾﺮان
وزارت اﻗﺘﺼـﺎد در ﺟﻤـﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﮔﻔـﺖ :ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺻـﺎدراﺗﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﺣﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﻣﺴــﺎل ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺧـﻮد و ﻧﯿﻤﯽ را از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۴درﺻـﺪی ﺑﻪ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿـﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧـﺪه ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه
دارای رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ ،از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :اﻣﺴـﺎل ﯾﮑﯽ از ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﺟـﺪی ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺎ ،ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اﺳﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ دارﻧﺪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۲درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹

ﭘ ﺎ ﯾ ﮕ ﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﻣ ﺮد م
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۳۹۰۰ 

۳۶۸۱۲ 

۶۹۳ 

۱۵:۴۷

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
❇ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷــﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ و ﺿــﺮورت اﺟﺘﻨـﺎب از ﺣﻀـﻮر ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺷــﻌﺐ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز  Open Bankingاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.

@BankeMardom

۳۵

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹

ﺗ ﺠ ﺎ رت ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻞ
 ﺗﻠﮕﺮام /

۰

۰

۰

۲۲۹ 

۴۶ 

۷۹۳ 

۱۲:۳۲

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

ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷــﯿﻮع 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.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ در :
@int_trade

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹

ﺗ ﻮ ﺳﻌ ﻪ ﭘ ﻮ ﯾ ﺎ
 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام /

۱

۰

۰

۰



۳۰ 

۱۳:۴۴

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ:
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز

ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺿـﺮورت اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻀﻮر

ﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺷـﻌﺐ ،ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻـﺎدراﺗﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز  Open Bankingاﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
@toseepooya
#ﺑﺎﻧﮏﺗﻮﺳﻌﻪﺻﺎدرات

۳۶

#ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﻮﯾﺎ

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹

آ ﺧ ﺮ ﯾﻦ ا ﺧﺒ ﺎر ﺗﺴﻨ ﯿ ﻢ
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﮐﺮوﻧﺎ :از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﯾﺮان ﺑــﺎ ﺷــﯿﻮع 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 ﮐﺮد.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ﺗ ﺴ ﻬ ﯿ ﻼ ت ﺑ ﺎ ﻧ ﮏ ﺗ ﻮ ﺳ ﻌ ﻪ ﺻ ﺎ د را ت ﺑ ﺮا ی ﺣ ﻤ ﺎ ﯾ ﺖ ا ز ﺑ ﻨ ﮕ ﺎ ه ﻫ ﺎ ی ﺻ ﺎ د را ت ﻣ ﺤ ﻮ ر
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۸۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾـﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎی دارای ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﯿﺮ داد.
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات  ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﻌـﺎون اول رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺪﯾﺮان وزارت اﻗﺘﺼﺎد در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :اﻣﺴـﺎل ﯾﮑﯽ از ﺣـﻮزه ﻫـﺎی  cﺟـﺪی ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺎ ،ﺣﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اﺳﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ
ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ دارﻧﺪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۲درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان از ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ۸۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ر ﯾــﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎی دارای ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﯿﺮ داد.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات  ،دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟــﺢ آﺑـﺎدی در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﻧﺸــﺴﺖ ﻣﻌـﺎون اول رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬـﻮر ﺑــﺎ ﻣﻌﺎوﻧــﺎن و ﻣــﺪﯾﺮان وزارت اﻗﺘﺼــﺎد در ﺟﻤـﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕــﺎران ﮔﻔـﺖ :ﺑﻨﮕﺎﻫﻬــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺻــﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺻﺎدراﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

۳۷

وی اﻓﺰود :ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎدرات اﻣﺴــﺎل ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺧـﻮد و ﻧﯿﻤﯽ را از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۱۴درﺻـﺪی ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه
دارای رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ ،از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺮخ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ﮔﻔﺖ :اﻣﺴـﺎل ﯾﮑﯽ از ﺣـﻮزه ﻫـﺎی  cﺟـﺪی ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺎ ،ﺣـﻮزه داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن اﺳﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ
ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ دارﻧﺪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۲درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
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۱۳۹۹
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۰۷:۰۰

ﺻـﺎدرات ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی وز ﯾﺮ اﻣﻮر ﺧـﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﻫـﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات
ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻧﺼـﺎری در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑـﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ :در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽ
ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤــﺎم ﻧﯿﺎزﻫــﺎی | داﺧﻠﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﺑـﻪ س ﻣـﺖ ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ و ﺻـﺎدرات ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ش ﻣﺎر ﻣﯽ رود.
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 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی | ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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Exim News

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.

۳۸

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.
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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 ﺑ ﺮا ی ﺷ ﺮﮐ ﺖ ﻫ ﺎ ی ﺻ ﺎ د را ﺗ ﯽ د ر ﻋ ﺼ ﺮ ﮐ ﺮ و ﻧ ﺎ
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮدم

۱۰:۱۵

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒـﺎرﭘﻮل ،ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷـﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫـﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫـﺪاف اﮔﺰ ﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﻣـﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐـﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷـﻌﺐ و ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧـﺎلﻫـﺎی ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ ﮐـﺎره و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ در ﺑـﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ.

۲۷
ﻓﺮوردﯾﻦ
۱۳۹۹
۱۳:۴۶
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 اﯾﺴﻨﺎ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 · ﺷـــﯿﻤﯽ ﺑـــﺎزار ﺑـــﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧـــﺎت ﺧــﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـــﺪ ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻــزم را ﺟﻬــﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴــﺎت ﺗﺠــﺎری )B۲B
 (Meetingاﻧﺠﻤﻦ ﺻﻮرت دﻫﺪ.
 ﺑﺎﻫـﺪف ﯾـﺎری رﺳﺎﻧـﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در راﺳـﺘﺎی رﺳـﺎﻟﺖ ﺷـﯿﻤﯽ ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ .Chemibazar
 com و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎسﻫﺎی  ۰۲۱۸۶۰۴۶۷۲۵و  ۰۲۱۸۷۷۰۰۴۷۶و  ۰۲۱۸۶۰۴۶۰۷۱ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻋﻼـم ﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار ،ﻫﯿـﭻ ﮐﺸـﻮری در دﻧﯿـﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣـﻮاد اوﻟﯿﻪی ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧـﻮد
ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ راﻫﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
واردات ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪی ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸـﻮر اﻣﺮی ﺿــﺮوری اﺳـﺖ و ﺑــﺎﻋﺚ اداﻣـﻪی ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ و ﮔﺴـﺘﺮش ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳۹

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻗﻼم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﻻـی ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﺧـﺎص واردات از ﺟﻤﻠـﻪ :ﺑﺤـﺚﻫـﺎی ﺗﺤﺮ ﯾﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﮔﻤﺮﮐﯽ و ...ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺳـﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
وارداﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد.
از اﯾـﻦ رو در ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﺎل  ۱۳۹۸ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌـﺎدن و ﮐﺸـﺎورزی ﺗﻬﺮان و وزارت ﺻــﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻌـﺪدی را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ وارداﺗﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزهی واردات را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑـﻪ دﻟﯿــﻞ اﯾـﻦﮐـﻪ ﺑﺴــﯿﺎری از ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﺎ اﻗــﺪاﻣﺎت ﺷــﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار -اوﻟﯿـﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺣـﻮزهی ﻣـﻮاد ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ-
ﻫﻤﭙﻮﺷــﺎﻧﯽ دارد ،ﻫﻤﮑــﺎری ﺑﯿـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ واردﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﺷــﯿﻤﯽ ﺑــﺎزار ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺮهوری ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖﻫـﺎ و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ ﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار در ﻣــﺪت ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد ﺑﺴــﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻣﺼــﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻮاد ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را در ﻗـﺎﻟﺐ ﭘﻠﺘﻔﺮم
دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ ﮔﺮد ﻫـﻢ آورده و ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ را اراﺋـﻪ ﮐﺮده اﺳـﺖ؛ از اﯾـﻦ رو اﻧﺠﻤـﻦ درﺧـﻮاﺳﺖ اﻣﻀـﺎی
ﺗﻔـــﺎﻫﻢﻧــﺎﻣﻪای را ﺑــﺎ ﺷـــﯿﻤﯽ ﺑــﺎزار ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻣــﻮاﻓﻘﺖ ﺷـــﯿﻤﯽ ﺑــﺎزار اﯾــﻦ ﺗﻔــﺎﻫﻢﻧــﺎﻣﻪی ﻣﺸــﺘﺮک در ﺗــﺎر ﯾﺦ
 ۹۸/۱۰/۰۷ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ و در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ · :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ
واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ،ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ،
ﺷﯿﻤﯽ ﺑــﺎزار ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫــﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم و وﺑﺴــﺎﯾﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ راﺣــﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ اﯾـﻦ ارﺗﺒــﺎط را ﺗﻮﺳــﻌﻪ داده و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺻﻮرت دﻫﺪ.
· ﺑــﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﻇﯿﻔـﻪی اﺻــﻠﯽ اﻧﺠﻤـﻦ ﮐـﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫــﺎ و ﮐﺎرﮔــﺎهﻫـﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ ﺗﺨﺼﺼــﯽ اﺳـﺖ ،ﺷــﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار ﺑﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دورهﻫـﺎ را ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑـﺎﻋﺚ ارﺗﻘـﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎ و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
· ﺑـﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦﮐـﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷــﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار ﯾـﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ و ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر دﯾﺠﯿﺘـﺎل را ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﯽدﻫــﺪ؛
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷـﯿﻤﯽ ﺑﺎزار ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ
اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
· ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار در ﺣﻮزه اﺧﺒـﺎر و ﮔﺰارﺷـﺎت و ﻣﻘﺎﻻـت ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺣﻮزه ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷـﺶ اﺧﺒﺎر
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
· اﻣﮑﺎﻧـﺎت دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ ﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارک ﻻـزم ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ
ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣـﺪل ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺳـﻨﺠﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی اﻋﻀـﺎی اﻧﺠﻤﻦ و اﻧﻌﮑـﺎس ﻧﺘﺎﯾـﺞ در ﻗـﺎﻟﺐ
»ﻧﺸﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺠﻤﻦ« در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎزار.
· ﺷـــﯿﻤﯽ ﺑـــﺎزار ﺑـــﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧـــﺎت ﺧــﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـــﺪ ﻫﻤـــﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻــزم را ﺟﻬــﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴــﺎت ﺗﺠــﺎری )B۲B
 (Meetingاﻧﺠﻤﻦ ﺻﻮرت دﻫﺪ.
· ﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری اﻧﺠﻤـﻦ ،ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻻـزم ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﺳﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی ﻣﺘـﻮﻟﯽ در اﻣﺮ
ﺻــﺎدرات و واردات ﻧﻈﯿﺮ :ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺗﺠــﺎرت ،ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات و ﺻــﻨﺪوق ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺻــﺎدرات را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺮ واردات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
· ﯾﮑﯽ از ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ ﻫــﺎی اﺗــﺎق ﻫــﺎی ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ ﯾــﺎ اﻧﺠﻤــﻦ ﻫــﺎی واﺑﺴـــﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری روﯾـــﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻀــﻮر در
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه و ﯾـﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸــﺴﺖ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷــﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار و اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺧـﻮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
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ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
· ﻃﺮﻓﯿـﻦ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ،اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ،آﻣﻮزﺷـﯽ و
ﺗﺠﺎری و ...ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪی آن اﻋﺰام ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
· ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣـﻮاد اﯾﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻢﻧـﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑـﺎری ﺣـﺪاﮐﺜﺮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﺟـﺬب ﺗـﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار و اﻧﺠﻤﻦ در ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﭘﺎوﯾﻮن ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه
ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
· ﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎ و اﺗﺤـﺎدﯾﻪﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮔﺴـﺘﺮش ﺑـﺎزار ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
· ﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار ﺑـﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ و راهاﻧـﺪازی آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎهﻫـﺎ ،ﮐﺎرﮔـﺎهﻫـﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
· ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾـﺞ آن اﻋﻼـم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه در ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﻧﺠﻤﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺷـﯿﻤﯽ ﺑﺎزار اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎﻫـﺪف ﯾـﺎری رﺳﺎﻧـﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در راﺳـﺘﺎی رﺳـﺎﻟﺖ ﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای در ﯾﺎﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ .Chemibazar
 comو ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎسﻫﺎی  ۰۲۱۸۶۰۴۶۷۲۵و  ۰۲۱۸۷۷۰۰۴۷۶و  ۰۲۱۸۶۰۴۶۰۷۱ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی رﭘﺮﺗﺎژ آ ﮔﻬﯽ
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