»ﺗﻀﻌﯿـــﻒ ﺑﺎﻧﮏﻫـــﺎ؛
ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮدازان«

ﻫـــﺪف

»ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ؛ ﻫﺪف ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮدازان«
ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺗﮑﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و
داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ
اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻠﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ :رﺗﺒﻪ دﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوش در ﻣﯿﺎن  500ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮﺗﺮ ،ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ در دو ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﻧﺎم
و اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﮐﺸﻮر و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ :ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎل اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی  2017و  2018ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑ َﻨﮑ ِﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﻮلﺳﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی و
ﺑـﺎﻧﮏ ﺑﺮﺗـﺮ ﺳـﺎل  2018ﻣﯿﻼدی از ﻃـﺮف ﻣﺆﺳﺴـﻪ وزﯾـﻦ ﯾﻮروﻣـﺎﻧﯽ ،و
ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری ،ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻌﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸـﻮر ،اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﻧـﻮﯾﻦ و روزآﻣـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾـﺎن و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﻮدآور و اﺷﺘﻐﺎلزا و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ :اﺣﺪاث  10ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار 25 ،ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺴﺘﻪ ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ،در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻣﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در زﻣﺎن ﻫﺠﻤﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ در روزﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﺷﺎﻫﺪ ادﻋﺎﻫﺎی واﻫﯽ و ﺑﯽاﺳﺎس از ﻃﺮف رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎل و
ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ ﺑـﺎزﻧﺸﺮ آن در ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ درﺧﺼـﻮص ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﺎﻧﮏ
ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﻣﺪﻋﯿﺎن و ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺑﺰار ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺪﺗﯽ
ﻧﻈﺎم ارزی و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻧﺎم و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ،اﻧﺘﺴﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ادﻋﺎی واﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ در

روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻗﻮﯾﺎً ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ
و از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻬﯿﻢ ،ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و وﻓﺎدار ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ را از رﺳﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ،ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس  021 -27663200آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻓﻊ اﺑﻬﺎم و ﺷﺒﻬﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را دارﻧﺪ.
آﯾﻨﺪه روﺷﻦ اﺳﺖ

