ﺳ ﺮﺧ ﻂ ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﺧ ﺒ ﺎ ر
ﻓﺮدا  ۱۰۴ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
 ﮐﺸﺘﯽ آرای ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳـﮑﻪ در ﺑﻮرس ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎذب در ﺑﺎزار از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺒﺎب ﺳـﮑﻪ ۲۰۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۸۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪون ﮐﺮوﮐﯽ
 ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺎ اﺑﻼـغ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪای اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﺷــﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﻮﻇـﻒ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑـﺪون در ﯾـﺎﻓﺖ ﮐﺮوﮐﯽ ﺗـﺎ ﺳـﻘﻒ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣـﺎن
ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺﺛﺎﻟﺚ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮ ﯾﺎن  ۸۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ؛ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۲۲۹۴ﻣﺒﺘﻼـی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸـﻮر /ﺷـﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸﻮر از
ﻣﺮز  ۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﺬﺷﺖ
 ﺳـﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ۲۲۹۴ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪﯾـﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹در ﮐﺸﻮر ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸﻮر از ﻣﺮز
۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺖ.

ﺗﺎﺑﻨﺎک  ۹۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

واﮐﻨﺶ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی »ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی«
 وز ﯾﺮ ﮐﺸـﻮر در ﻧـﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼـم ﮐﺮد :در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ادﻋﺎﻫـﺎﯾﺶ در ﺧﺼـﻮص ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪی وزارت ﮐﺸـﻮر در
ﺣﻮادث آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه در ﮔﻤﺮک
 ﻣﻌـﺎون ﻓﻨﯽ و اﻣـﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ آﺧﺮ ﯾﻦ روز از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫـﺎی دﭘـﻮ ﺷـﺪه در ﮔﻤﺮﮐـﺎت و اﺗﻤـﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ
اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ،آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد.

اﻋﺘﺪال  ۷۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﺣﺎﻧﯽ :ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
 ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﻤـﺪﻟﯽ ﮐـﻪ ﭘﺲ از ﮐﺮوﻧـﺎ در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ ،ﺟﻨـﺎحﻫـﺎ و آﺣـﺎد ﻣﺮدم ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾـﺎدآور دوران اﻧﻘﻼـب اﺳـﻼﻣﯽ و
دﻓـﺎع ﻣﻘــﺪس ﺑـﻮد و در اﯾـﻦ اﯾـﺎم ﻧﯿﺰ ﻫﻤـﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﻤـﮏ و ﯾـﺎری ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ در ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ و اﯾـﻦ اﻗــﺪام ﺑﺴــﯿﺎر ارزﺷــﻤﻨﺪ و
اﻓﺘﺨﺎراﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ.

ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۶۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۱

ﻋﻠﯽ ﻻر ﯾﺠﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻓـﺎرس ﻧـﻮﺷﺖ :دوره ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ و ر ﯾـﺎﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻻر ﯾﺠـﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ  ۷ﺧﺮداد ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و وی ﺑﺎ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره ﺳﺎﻧﺤﻪ ﭘﺮواز ﯾﺎﺳﻮج
 ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﺻـﻞ ﻧﻮد ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺳـﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ایﺗﯽآر ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ آﺳـﻤﺎن در ﻣﺴـﯿﺮ
ﺗﻬﺮان ــ ﯾﺎﺳﻮج ،ﺷﺮﮐﺖ آﺳﻤﺎن و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

اﯾﺮان آﻧﻼﯾﻦ  ۷۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش » ﺷﺎﻫﯿﻦ« ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﭙﺎ  /ﺧﺮوج ﭘﺮاﯾﺪ از ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ
 اﯾﺮان آﻧﻼـﯾﻦ | اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن | - Iran Onlineزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش » ﺷﺎﻫﯿﻦ« ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾـﺪ ﺳﺎﯾﭙﺎ  /ﺧﺮوج ﭘﺮاﯾﺪ از ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ :
 :ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ از ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ﺧﺒﺮ داد.

داﻧﺎ  ۶۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﯿﺰان زﮐﺎت ﻓﻄﺮه در رﻣﻀﺎن  ۱۴۴۱از ﺳﻮی ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﻣﮑﺎرمﺷﯿﺮازی و ﻧﻮریﻫﻤﺪاﻧﯽ +ﺟﺰﺋﯿﺎت
 ﻣﯿﺰان زﮐﺎت ﻓﻄﺮه در رﻣﻀﺎن  ۱۴۴۱از ﺳﻮی ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﻣﮑﺎرمﺷﯿﺮازی و ﻧﻮریﻫﻤﺪاﻧﯽ +ﺟﺰﺋﯿﺎت  :دﻓﺘﺮ ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﻧﻮریﻫﻤﺪاﻧﯽ
و ﻣﮑﺎرمﺷﯿﺮازی ﻣﯿﺰان زﮐﺎت ﻓﻄﺮه در رﻣﻀﺎن  ۱۴۴۱را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ

۲

ﭘ ﯿ ﺸ ﺨ ﻮ ا ن ر و زﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﻫ ﺎ

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

ﻓ ﻬ ﺮﺳ ﺖ ﻣ ﻄ ﺎ ﻟ ﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﺐ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﯾﮋه ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻨﺒﻊ

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ
ﺷ ﻌﺎر ﺳﺎ ل

۱۶

۲۹
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۹۹
۰۷:۰۰

ا ﻗ ﺪ ا ﻣ ﺎ ت ﻓ ﻨ ﺎ و را ﻧ ﻪ ﻣ ﺪ ﯾ ﺮ ﯾ ﺖ ﻓ ﻨ ﺎ و ر ی ا ﻃ ﻼ ﻋ ﺎ ت و ا رﺗ ﺒ ﺎ ﻃ ﺎ ت
 روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﻌﺖ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۰

اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﯾﻪ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در ﺳﺎل  ۹۸در ﺣﻮزه ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬـﺎی اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑـﺎز ،اﺗﺼـﺎل ﺑﻪ ﻫﺎب ﺷﺎﻫﯿﻦ در ﺳﺎل  ۹۸و راه اﻧــﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿـﺎت– -
 OCﺑﻪ ﺻﻮرت  ۷*۲۴ﺑﻮد.
 ﻋﺸــﺮت ﻋــﺪاﻟﺖ در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓــﺎوای ﺑﺎﻧـﮏ اﺷـﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔـﺖ :ﺗﻤﺪﯾــﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨـﺎﻣﻪ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت  ISMS-ISO ۲۷۰۰۱از ﻃﺮف اﻓﺘـﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل دوم ،اﺳـﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ )ﻻگ( و
ﺑﻬﺒﻮد در روال ﭘـﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ روﯾـﺪادﻫﺎی اﻣﻨﯿـﺘﯽ  SOC-از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﻋﺸﺮت ﻋﺪاﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ،ﺳﻮ اﺳـﺘﻔﺎده وﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی
 BI ,WH ALM، LOS,و ...در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻗﺮار دارد.

ﻋﺸـﺮت ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﺎب ﺷﺎﻫﯿﻦ در ﺳﺎل  ۹۸و
راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت OC– -ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۷*۲۴از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ،ﻋﺸـﺮت ﻋـﺪاﻟﺖ در ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ﯾﻪ ﺗﺸـﺮ ﯾﺢ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎل  ۹۸در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﻪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺑﺎز ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﺎب ﺷﺎﻫﯿﻦ در ﺳﺎل  ۹۸و راه اﻧـﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت– -
 OCﺑﻪ ﺻﻮرت  ۷*۲۴ﺑﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از ﺑـﻮﻣﯽ ﺳــﺎزی ﺳــﺮوﯾﺲ ﻫــﺎی ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺑـﺎز و ﭘـﺎﯾﻠﻮت ﺳــﺮوﯾﺲ ﻫـﺎ در ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗـﺎﺑﻌﻪ ،راه اﻧــﺪازی
ﺳﺮوﯾﺲ ﮐــﺎرت ﺑـﻪ ﮐــﺎرت در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﻫــﺎی ﭘﺮداﺧـﺖ و راه اﻧــﺪازی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ – ﭘﯿﺎﻣـﮏ و ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ر ﯾﻤـﺎ در ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﯾـﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﺑـﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟـﺪﯾﺪ
)وب و ﻫﻤﺮاه( ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎ را ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد.
ﻋــﺪاﻟﺖ ﺧــﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐﺮد :ﺑــﺎ ﻫــﺪف اﯾﺠــﺎد ﻓﻀــﺎی اﻣـﻦ ﺑﺮای دورﮐــﺎری در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و درﮔﯿﺮی ﺑــﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧــﺎ،
ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﻣﻦ دورﮐﺎری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻌﺎل و ﺳﯿﺴـﺘﻢ وﺑﯿﻨﺎر )وﯾـﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ( ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ ﺟﻠﺴﺎت
ﻏﯿﺮ ﺣﻀـﻮری راه اﻧــﺪازی ﺷــﺪ وی در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸــﺮ ﯾﺢ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﻣﻨـﺎﺑﻊ داده ای در ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺮداﺧـﺖ و
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ر ﯾﺴﮏ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﻣﺴـﺘﻘﺮ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺒﺎر داده و
ﺳﯿﺴﺘﻢ  ، BIﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﭘـﺎﯾﺶ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺻﻮرﺗﻬـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس  IFRSدر دﺳـﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﻈـﺎرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀـﻮری – ﻓـﺎز ﯾـﮏ ز ﯾﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﺑﺨﺶ ر ﯾـﺎل –ارز-
ﺗﺴﻬﯿﻼت –  LOSو ﺑﯿﺶ از ۱۳۰ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮر ﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻓﺎوای ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :از دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
در ﺳﺎل  ،۹۸اﺳﺘﻘﺮار اﻓﺰوﻧﮕﯽ ) ،(HAارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ز ﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮد؛اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺑﺤﺮان از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

۱۷

وی ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ راه اﻧـﺪازی ﺳـﺎﯾﺖ  ،edgeﻣﺮﮐﺰ داده  Coreﺷــﺪﯾﻢ و در ﺑﺨﺶ ﺗــﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ در
ﺣﻮزه اﻃﻼﻋﺎت ،ارز ﯾﺎﺑﯽ آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻬﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ر ﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه ﻫﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪ.
ﻋﺸﺮت ﻋﺪاﻟﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوای ﺑﺎﻧﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ
اﻃﻼﻋﺎت  ISMS-ISO ۲۷۰۰۱از ﻃﺮف اﻓﺘﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل دوم ،اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ )ﻻگ( و ﺑﻬﺒﻮد
در روال ﭘﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾـﺪادﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ  SOC-از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿﻮز ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺷـﻔﺎف ﺳﺎزی ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺧﺮ ﯾــﺪﻫﺎی ﺳــﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ،ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺸـﺎوره ،ﭘﻬﻨـﺎی ﺑﺎﻧـﺪ ،ﻻﯾﺴــﻨﺲ ،ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری و
ﺳﺨـﺖ اﻓﺰاری و ﺣﻤــﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ ﺣــﺪاﮐﺜﺮی در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻـدﺳﺘﯽ در ﻟﯿﺴـﺖ ﺧــﺪﻣﺎت
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻫﻤﮑـﺎری در ﺗﻬﯿﻪ دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ ر ﯾﺴـﮏ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎزی و ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣــﺪﯾﺮ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻃﻼﻋــﺎت و ﻓﻨــﺎوری ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺑـﺎ اﺟﺮا و ﭘـﺎﯾﺶ اﻟﺰاﻣـﺎت اﻣﻨﯿﺖ
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼـﺎﺑﮑﯽ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺘﻬﺎی ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﻬﯿـﻪ ﺳﺎﺧﺘــﺎر و ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺑﺮوﻧﺴــﭙﺎری ﺧــﺪﻣﺎت ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت ﺑﺮ اﺳــﺎس رواﻟﻬـﺎی درون ﺳﺎزﻣـﺎﻧﯽ و ﺑﺮون
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی اﮔﺰ ﯾﻢ ﻧﯿـﻮز ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی اﯾﻦ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ در ﺳـﺎل  ۹۹ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿـﺎدهﺳﺎزی
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  APIو
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯿﺎناﻓﺰارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد .
ﻋﺸﺮت ﻋﺪاﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔـﻮذ ،ﺳﻮ اﺳـﺘﻔﺎده وﮐﻼـﻫﺒﺮداری و ﺣﻔـﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋـﺎت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ
ﻫﺎی  BI ,WH ALM، LOS,و ...در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻗﺮار دارد.
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اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﺒﻠﻎ دوﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل ﺑﺮای ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش وﯾﮋه ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ر ﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد.

ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺒﺮ )اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ(
 ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺮارداد ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﺎ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﻌﺎر ﺳﺎل :اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت دوﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر
دارد ،در اﺟﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺮده ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮای اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﻔﺎد ﺑﺴـﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ۵۰-۵۰ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﻘﻒ اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮای اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ر ﯾﺎل و ﺑﺮای اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه و
ﺣﺠﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش در ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺳﭙﺮده۱۱ ،درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺷـﺨﺎص ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ،ﺗﻤـﺎم اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دارای اﻫﻠﯿـﺖ و ﻣﺠﻮزﻫـﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ و ﺗﻤﺎم اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ دارای اﻫﻠﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﯾــﻦ ﺑﺎﻧـــﮏ ﺑﺮای ﺗﺤﻘــﻖ رﺳـــﺎﻟﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺻــﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔــﺘﯽ ﮐﺸــﻮر و اﺧﺘﺼــﺎص ﻣﻨــﺎﺑﻊ ارزان ﻗﯿﻤــﺖ ﺑﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،از ﺳـﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻋـﺎﻣﻠﯿﺖ ارزی و ﺳـﭙﺮدهﮔـﺬاری ر ﯾـﺎﻟﯽ و ارزی ﺑـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺮارداد ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺻـﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ر ﯾـﺎل ﺑﺎ
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