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به مدیران اجرائیىی بانکهای دارنده جىاز تجارتی ومدیران عمىمی شعبات مجاز بانکهای 

    :خارجی 

 

زضهْضز ضاپْضزُی تیالًػ تازیات ّیکتعساز کْزُای (1فْضم ًوثط)لویوَ هکتْب ُصا فْضهَ 

تاًکی ایي فْضهَ تایس اظططف تاًکِا ّیا ـعثات .ذاضجی اضؼال گطزیسٍ اؼت  تآزیْی تطای تآزیات

یک تي اظکاضهٌساى هْظف تاًک کَ زض . تَ هفتطی زازٍ ـْز,قثل اظ اًتقال پْل تْؼط هفتطی 

هْضزتیالًػ تآزیات هعلْهات کافی زاـتَ تاـس تایس زضقؽوت ذاًَ پطی فْضهَ هتصکطٍ تاهفتطی 

.  کوک ًوایس

گٌجاًیسٍ ـسٍ اؼت تَ اؼتثٌای کْز تازیات  ”SWIFT “توام هعلْهات زضپیام ,ّل پْل زضهْضز ّق

تاًکِا ّیا ـعة هطتْط اى تایس تاهفتطی تواغ تطقطاض ًوْزٍ ّاظّی ,تطای تطآّضزى ایي هاهْل 

تاًک هؽْلیت زاضزتازضهْضز . زضهْضز ُسف ّیا کْز تازیْی پْل ّلْل ـسٍ طالة هعلْهات گطزز

ٍ هعلْهات ضاجوع اّضی ًوْزٍ ّیک تي اظکاضهٌساى ّضظیسٍ ذْیؿ ضا هْظف پْل  ّلْل ـس

حالل هیٌوایس تطای ُطضؼیس یا ّلْل پْل یک ًوایس تا تَ اؼاغ هعلْهاتی کَ هؽتقیوآ اظهفتطی 

. کْز پطزاذت تعییي ًوایس

 1384اعتثاضاظتاضید اّل قْغ ( 2زضفْضهَ ًوثط)یا ـعثات تاًکی تایس ضاپْضتْحیس ـسٍ ضا تاًکِا 

ضطب العجل یاآذطیي تاضید تطای اضایَ . تمْضت هاُْاضتَ زافغاًؽتاى تاًک اضائَ ًوایٌس 

ضاپْضتْحیس ـسٍ تایس توام . ضّظتعس اظذتن ُطتطج تثثیت گطزیسٍ اؼت  15ضاپْضتْحیسـسٍ هست 

تازیات .ضؼیسُایی ضاکَ ـاهل عیي کْز تازیات هیگطزًس تمْضت هجوْعی اضائَ ًوایس پطزاذتِا ّ

. اًفطازی ّیا پْلیکَ تمْضت هٌفطزاًَ حمْل ـسٍ اؼت تمْضت جساگاًَ گعاضؾ زازٍ ًویفْز

ُوچٌاى فقط کْزُای تازیاتی کَ تطای اًِا یک ّلْل ّیا یک پطزاذت ّجْززاضیس تایس ُوطاٍ 

. زازٍ ـًْستاهقساضتازیات ًفاى 

تایس تَ هعازل ,هقازیطپْل تسّى زضًظطزاـت الل پْل کَ زضهعاهلَ تکاضتطزٍ ـسٍ اؼت 

تطای تثستلی ؼایطاؼعاضتَ زالطاهطیکایی تایس ًطخ تثازلَ ضؼوی . زالطآهطیکایی ضاپْضزازٍ ـْز

. زافغاًؽتاى تاًک هساضاعتثاضقطاضزازٍ ـْز

کطٍ هْاجَ هیگطزیس تاآزضغ شیل تَ تواغ زضلْضتیکَ تَ کسام ؼْالی زضهْضز هْضْعات هتص

. ـْیس 

هترمك هحاؼثَ ّضاپْضزُی  ,هحوس ظاُط 

 i_m_zahir@yahoo.com: ّ ایویل 9379012710:هثایل 

عثسالْزّز لاتطهسیطت عوْهی ًظاضت اهْضهالیی                                          
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