اﻓﺘﺘـﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن دو ﺷﻌﺒـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ
ﺳﯿﻨﺎ در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:
اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺷﻌﺐ و
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ،ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،اﻫﺎﻟﯽ و ﮐﺴﺒﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ در آﺋﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ
ﺷﻌﺐ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ در ﺷﺮق
ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی اﯾﻦ
ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪرن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺳﻌﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و وﯾﮋه ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﺪه
ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ و رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻼش ﻫﺎ و زﺣﻤﺎت ﻫﻤﮑﺎران ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮزون و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮﺗﻼش و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮاﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺷﻌﺐ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤﻮاره در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ اﻓﺰود:
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﺎزار ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻼش ﺑﺮای ارزش
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و ﺳﻮدآوری ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و ارﺗﻘﺎء

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ.
ﻣﺼﻄﻔﺎﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از
اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺮوﯾﻦ و اﻣﯿﻦ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ﮔﻔﺖ :اﺻﻼح و
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻧﮏ ،ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ دو ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن
ﻋﺰﯾﺰ ،ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ.

روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ “ﻣﺎ”
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ “ﻣﺎ”
در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮان و روﺳﺎی ﺷﻌﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ “ﻣﺎ” در ﺷﻬﺮ ﯾﺰد از
ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﯿﻪ ﭼﺎرﭼﻮب و ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ “ﻣﺎ” ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد
اﻧﺴﺠﺎم در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن
ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﮑﺮاﻓﺰاری اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ  ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۲ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ
“ﻣﺎ” ﻋﻨﻮان ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﺳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ “ﻣﺎ”ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻫﺪف
از ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪون ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﺳﻮی
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل ۹۹ -۹۸
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺳﻬﺎم و ﺑﻮرس ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و
دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻮﯾﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ و آﻣﻮزش و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺘﺎد ،ﺷﻌﺐ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش
از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ “ﻣﺎ”

ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ دی در ﺧﺼﻮص ادﻋﺎی
ﺷﻬـﺮدار ﻣﺸﻬـﺪ درﺑـﺎره ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎن
ﭘﺎرک ﺷﺎدی
ﭘﯿﺮو اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان»ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎرک ﺷﺎدی« در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰/۰۹/۹۸
ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
از ﺳﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ واﮔﺬار
ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ وﮐﯿﻞ اﺑﺎد اﺳﺖ و…

ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﭘﺎرک در دﻫﻪ ۶۰
ﺷﺪه در ﻣﺠﺎورت

ﭘﯿﺮو اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان»ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎرک ﺷﺎدی« در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰/۰۹/۹۸
ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎرک در دﻫﻪ ۶۰

از ﺳﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ واﮔﺬار ﺷﺪه در ﻣﺠﺎورت
ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ وﮐﯿﻞ اﺑﺎد اﺳﺖ و ﺷﻬﺮداری ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و دادﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ دی ﺟﻮاﺑﯿﻪ ای را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﺑﻬﺎم ذﻫﻨﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﻤﻮد.
ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
-۱ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎرک ﺷﺎدی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺶ داﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ  ۷۳۹۹در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵/۱۲/۱۳۹۴از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮاﺳﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ دی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻠﮏ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ دی و ﺳﻬﺎﻣﺪارن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
-۲ﺑﺎﻧﮏ دی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد آﻣﺎده واﮔﺬاری
ﭘﺮوژه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎرک ﺷﺎدی ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ )ﯾﺎ ﻫﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار دﯾﮕﺮ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻧﮏ دی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺪﻫﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۳ﻣﻠﮏ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎرک ﺷﺎدی ﻣﺸﻬﺪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ
ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
-۴ﺑﺎﻧﮏ دی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎرک ﺷﺎدی ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻠﮏ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ دی ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای و اﺧﻼق ﻣﺪاراﻧﻪ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻔﺎف ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻫﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻤﺎرﻧﺪ از
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻖ و ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اداره رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎﻧﮏ
دی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﺤـﻮه ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزی رﻣـﺰ دوم ﭘﻮﯾـﺎ
)ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف( ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ )ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺼﺮف( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﮐﺪ دﺳﺘﻮری و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

دراﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف رﻣﺰ
دوم اﯾﺴﺘﺎی ﮐﺎرت و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻮﯾﺎ ،دارﻧﺪﮔﺎن
رﻓﺎه ﮐﺎرت ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرت ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ذﯾﻞ ﺳﺮوﯾﺲ
رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎی ﮐﺎرت را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ:
-۱اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار رﻣﺰ ﺳﺎز رﻓﺎه ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ داﻧﻠﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی iOSو ﯾﺎ
اﻧﺪروﯾــــﺪ از ﻃﺮﯾــــﻖ ﭘﻮرﺗــــﺎل اﻃﻼع رﺳــــﺎﻧﯽ ﺑــــﺎﻧﮏ
 ،((www.refah-bank.ir/otpcardﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﺮای
رﻓﺎه ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻮﺷﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺪ دﺳﺘﻮری *۷۱۳#

دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار رﻣﺰ ﺳﺎز رﻓﺎه ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐـﺪ دﺳـﺘﻮری  *۷۱۳#از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫﺮﯾـﮏ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫـﺎی ﻫﻤـﺮاه اول،
اﯾﺮاﻧﺴﻞ و راﯾﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ)) onlineاز اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
 -۳ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ رﻣﺰ دوم)ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮﯾﻢ( :
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ دارﻧﺪﮔﺎن رﻓﺎه ﮐﺎرت ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮐﺎرت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﮔﺎﻫﻬﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری از ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ رﻣﺰ دوم
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺳﻪ روش
 ،*۷۱۳#ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ( ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

)رﻣﺰﺳﺎز

رﻓﺎه،

ﮐﺪ

دﺳﺘﻮری

* ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
دارﻧﺪﮔﺎن رﻓﺎه ﮐﺎرت ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
* رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻮﯾﺎی ﮐﺎرت ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
* ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ در ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻓﺎه ﮐﺎرت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮ از آن ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس
ﮐﺎرت ﻣﺜﻞ رﻣﺰ دوم و  CVV2را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ـﺎﻧﮏ
ـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـ
ـﺎﻧﺖ ﻣـ
ـﺪ ﻓﻄـ
ﻣﺤﻤـ
آﯾﻨﺪه ﺷﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﺷﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﺑﺮﮔﺰار و
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،از زﺣﻤﺎت ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﺑﻖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻼش ﻫﺎی ﺟﻼل
رﺳﻮل اف )ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ( ،ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤّﺪ
ﻓﻄﺎﻧﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪی ،ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺮادی ﯾﮕﺎن ﻣﺤﻠﻪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪی و ﻋﻠﯽ
اﮐﺒﺮ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ آﻗﺎی ﻣﺤﻤّﺪ ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ،آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ،آﻗﺎی
ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺮادی ﯾﮕﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ،آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺠﺎﻫﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار
و اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺻﺪور ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ
ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻧﮏ ﻣﻠـﯽ
اﯾﺮان

ﺻﺪور ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرت ﻫﺎی
ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺎدره ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺎﮐﯽ از
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۲۳۵ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻗﻢ ﺑﯿﺶ از  ۹۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﻘﺮه ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی آﻧﻬﺎ
ﻫﻨﻮز ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۷درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ
ﮐﺎرت ﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻌﺐ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزی ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﯿﻮﺳﮏ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  ۶۰ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ .ﮐﺎرت
ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﮐﺎرت ﺧﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده دارد.

ﻧﮕـﺎه ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤـﻪ ﮐـﻮﺛﺮ ﺑـﻪ
ــــــــــــــــﺎی
آوردهﻫـ
ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران:ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪﮔــــﺬاری
ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﯿﻤﻪ

ﻧﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻪ آوردهﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران:ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪﮔـﺬاری
ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ آن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ ،اﻣﺮوزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و داﻧﺶ ﻻزم
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ﺿﺮورﺗﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎندﻫﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﻪﮔﺬارانﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ  ۶۰درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده
ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻫﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﻃﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ آراﻣﺶ
درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﻔﺖ »:ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ
در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارد «.ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺸﻌﻠﭽﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮرس اوراق
ـﺶ
ـﺖ در ﺑﺨـ
ـﻦ ﺷﺮﮐـ
ـﻠﯽ اﯾـ
ـﺎﻧﻮن اﺻـ
ـﺘﺎرتآپﻫﺎ را دو ﮐـ
ـﺎدار و اﺳـ
ﺑﻬـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺠﯿﺪ

ﻣﺸﻌﻠﭽﯽ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮی »آراﻣﺶ« ﺑﺎ
وی را در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
در اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻠﯿﺖ
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﮐﺎﻟﺒﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﻠﺐ آن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﯿﻤﻪﮔﺮی ﺧﻮن در ﺟﺮﯾﺎن آن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و اﻟﺘﻬﺎب ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺤﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت آن ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
اﮔﺮ ﺧﻮن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در آن ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ در
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارد .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ واردﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ
در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آن ﺧﻮاﻫﺪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﻼحدﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۶۰درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از  ۴۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه،
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ در اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﺮﮐﺖ دﭼﺎر ﺿﺮر
و زﯾﺎن ﻧﺸﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﻼک
و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﻃﻼ و ارز ،ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺳﺘﺎرتآپ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻃﻼ و ارز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﺑﺰار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ

ﺑﯿﺸﺘـﺮی ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .از ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮕـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ دارد و از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎ
ﮔـﺮوه ﻣﺠـﺮب در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮕـﻮﯾﻢ اﮔـﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﺎبﺷﺪه
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و در ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از زﯾﺎندﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﮑﺎن
ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﻮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ را از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار و ۴۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻣﻼک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺧﺮﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار دارد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺻﺪور ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﻮری روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﯿﺸﺘﺎز در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،درآﻣﺪ
ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۹۶و  (۹۷ﺑﯿﺶ
از  ۴۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺳﺎل  ۹۷از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ۹۶
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ و اﯾﺠﺎد
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﻗﺘﺼﺎدی ،درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۹ﺗﺎ  ۹۵از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۹۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﯾﮑﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و در ﺳﺎل  ۹۸ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن  ۴۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد در اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی راﮐﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی آوردهاﻧﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬابﺗﺮ از دﯾﮕﺮ
ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻮﯾﺪ آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ را ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽدﻫﺪ و
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮدآوری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺧﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎ آﻣﺎده ورود ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎیﻣﺎن در ﻋﺮﺻﻪ
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ در واﻗﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻣﯽداﻧﺪ و آن را ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد.
اﻟﺒﺘـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺳـﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در
اول ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﯽ ﻧﺪارد؛ در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮحﻫﺎی
و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﺎ ﻣﯿﺎنﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ
دورهای ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.

دﻧﺒـﺎل
ﺳﺎلﻫﺎی
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
از ﻃﯽ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﺎن
اﺳﺖ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﻬﺎمداران و
ﺑﯿﻤﻪﮔﺬارانﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ زﯾﺮا اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ،آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﯿﺎل ذیﻧﻔﻌﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﯿﻤﻪای و
ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ،ﺳﻮدآوری و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎری اﯾﺰد ﻣﻨﺎن و ﺗﻼش ﺣﺪاﮐﺜﺮی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻫﺪف دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آن در ﺳﺒﺪ
ﭘﺮﺗﻔﻮی
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آن در ﺳﺒﺪ
ﭘﺮﺗﻔﻮی
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮐﺎﺗﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻓﻀﺎی
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان و ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮات ﻫﻤﮑﺎران را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
وی ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻮی ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰم راﺳﺦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺮﻣﺪ ،در آﯾﻨﺪه
ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آن در ﺳﺒﺪ ﭘﺮﺗﻔﻮی،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

رﺷـﺪ ﭘﺎﯾـﺪار ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﯿﻬـﻦ در ﻧـﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎﻟﺠﺎری

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯿﻬﻦ از رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار  ۷۰درﺻﺪی و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﻣﺜﺒﺖ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎﻟﺠﺎری در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯿﻬﻦ ،دارﯾﻮش ﻣﺤﻤﺪی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺘﺎدی و ﺷﻌﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻫﺪاف و
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ را
ﻣﻄﻠﻮب و آن را ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺴﺠﺎم ،ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﺗﻼش آﺣﺎد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺴﺖ و ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ آﻧﺎن در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.
وی ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎﻟﺠﺎری را ﺣﺪود دو ﻫﺰار و ۳۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۳۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد ،رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ۷۰درﺻﺪ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه و اﮐﻨﻮن در
ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﻔﺎف ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﺪه و اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ

ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدی و ﺷﻌﺐ و ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش،
وﻓﺎق و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن را از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺴﺖ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻓﺮوش ﻣﺘﻮازن و ﻣﻨﻄﻘﯽ و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را دو
ﺑﺎل ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ دو اﺻﻞ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﻢ و اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﻢ .وی اﺑﺮاز
اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،روﻧﺪ رو
ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﯾﻊ و
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺧﺴﺎرات زﯾﺎﻧﺪﯾﺪﮔﺎن داﻧﺴﺖ و ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ
ﮔﺬاران ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮش و روی ﮔﺸﺎده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻤﯿﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی ﺣﺪود ۱۰
درﺻﺪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﺳﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻢ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ آن،
ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺳﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﻣﻌﻮق را ﮔﺎم ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺧﺴﺎرات ﻣﻌﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺣﻤﯿﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن را
ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن و ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
در اﯾﻦ
اﻟﻤﭙﯿﮏ
ﻓﺮوش و
ﺷﺮﮐﺖ و

ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺘﺎدی و ﺷﻌﺐ در ﻫﺘﻞ
ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻌﺎون
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻌﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

روﺳﺎی ﺷﻌﺐ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎت ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻫـﺪف ﮔـﺬاری ﺑـﺮای اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ  ۱۳۸ﻣﺸﺘﺮی

ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف
ﮔﺬاری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ  ۱۳۸ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ،در زﻧﺠﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺟﻤﻊ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺗﻼش اداره اﻣﻮر
ﺷﻌﺐ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ،ﻧﻈﺮات و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را رﺻﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ
راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺒﺪﯾﺎن اﻓﺰود :ﺷﻌﺒﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در آﺑﺎن
ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﻞ ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،رﺗﺒﻪ دوازدﻫﻢ را ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده و از ﻣﻨﻈﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺪﯾﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ۱۳۸
ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺪﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  ۲۰ﻣﺸﺘﺮی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ
اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﯾﮋه ﺧﻮد را
ﺑﺪون ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺷﻌﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ
اﻟﺘﻔﺎوت ﺗﺴﻬﯿﻼت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﺳﻘﻒ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻌﺐ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﺧﺘﯿﺎرات
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺪﯾﺎن اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﺑﻪ  ۱۳۸ﻣﺸﺘﺮی ،در ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺰﯾﻢ ﻧﯿﻮز ،اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻌﺒﻪ از
اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻧﮏ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ اﻣﻮر اوﻟﻮﯾﺖ داراز ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﻮوﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

